
 
Belangrijke mededeling betreffende de import van schapen en geiten  

uit Ierland en Noord-ierland 
 

 

Vanuit diverse hoeken krijgt KHV vragen over de import van schapen en geiten uit het Ierse eiland 

(twee landen zijn er dus bij betrokken: de republiek Ierland en anderzijds het Verenigd Koninkrijk 

waar Noord-Ierland deel van uitmaakt).  

Situatieschets 

het Ierse eiland was tot oktober 2019  officieel zwoegerziektevrij (De Angelsaksische wereld gebruikt 

de benaming ‘Maedi-Visna’ als het over zwoegerziekte gaat). Daarom bestaat er in Ierland geen echt 

bestrijdingsprogramma op niveau van de bedrijven en hebben die bedrijven ook geen attesten per 

bedrijf. Er was als het ware een ‘attest’ op niveau van het Ierse eiland. Op 19 oktober 2019 maakte 

het Britse ministerie bekend dat in de loop van 2019 een positief geval werd ontdekt in Noord-

Ierland. Eerder werden daar twee schapen ingevoerd uit een niet gecontroleerd bedrijf gelegen op 

het Britse eiland. Dergelijke schapen moeten volgens de wet bij export naar het Ierse eiland getapt 

worden op zwoegerziekte en beide dieren waren negatief. Bij een latere controle bleek één van de 

schapen positief en drager van het zwoegerziektevirus. De schapen werden afgevoerd voor 

destructie en het bedrijf werd vast gezet. Het voorval heeft tot gevolg dat het Ierse eiland niet meer 

erkend wordt als officieel zwoegerziektevrij. De Vlaamse (Europese) wetgeving voorziet dat wij bij 

import van dieren uit landen van de Europese unie het bewijs moeten kunnen voorleggen dat de 

geïmporteerde schapen afkomstig zijn uit een officieel zwoegerziektevrij beslag. De Ierse fokkers 

kunnen dit certificaat niet meer voorleggen (gezien ze geen individueel certificaat hebben en het 

‘eilandcertificaat’ officieel ter discussie staat).  

 

Stand van zaken 

Een Waalse fokker ondervindt moeilijkheden met het behoud van zijn certificaat doordat hij Ierse 

schapen aan zijn beslag heeft toegevoegd die niet officieel zwoegerziektevrij zijn. Ieder van ons weet 

dat jonge schapen die besmet zijn slecht vanaf een bepaalde leeftijd antistoffen produceren en dus 

pas op dat moment opspoorbaar zijn door de zwoegerziekte ‘ELISA’-test. Een niet opgespoorde 

drager kan dus jaren onder de radar blijven maar ondertussen wel je hele koppel besmetten (wij 

dienen als alles optimaal loopt slechts om de twee jaar te tappen). Dat is dus de reden waarom je 

certificaat in gevaar komt bij het importeren van Ierse dieren.  

 

Advies van KHV 

Importeer geen Ierse dieren vooraleer de hele situatie uitgeklaard is. We merken dat op het Ierse 

eiland heel veel inspanningen geleverd worden om de zwoegerziekte vrije status terug te krijgen. 

Daarvoor zullen ze aan Europa moeten kunnen bewijzen dat het om een alleenstaand geval gaat dat 

compleet werd uitgedoofd. Dat wordt een werk van lange adem, vooral omdat het idee leeft dat als 

er één zo’n geval geweest is, de kans groot is dat er nog veel meer zijn. Een andere piste is dat ze een 

bestrijdingsprogramma opzetten op niveau van de fokkers; daarvan weten we dat het twee jaar 

duurt vooraleer een certificaat kan uitgereikt worden. Een derde piste is dat Europa permissief wordt 

ten aanzichte van uit Ierland geïmporteerde schapen en toestaat dat deze dieren via een verkorte 



testingsprocedure aan een beslag kunnen worden toegevoegd (dus ook minimum een jaar onderweg 

en willen wij dan wel het gevaar lopen dat besmette dieren onder de radar doorlopen). Vandaar ons 

advies om zeker geen schapen uit Ierland te betrekken vooraleer we zekerheid hebben. Wil je toch 

stappen zetten, informeer je dan duidelijk bij het FAVV en vraag om een schriftelijk advies.  


