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Op woensdag 5 januari 2011 werd door Bulgarije een geval van mond- en klauwzeer vastgesteld bij 
een wild everzwijn geschoten op 2 km van de grens met Turkije.  

Na onderzoek door de Bulgaarse overheid is op 9 januari 2011 gebleken dat ook enkele tientallen 
schapen, geiten, varkens en runderen van één welbepaald dorp tegen de Turkse grens positief zijn 
getest voor mond- en klauwzeer.  

Vanuit de betrokken provincie Burgas werden in de afgelopen maand geen levende dieren, vers 
vlees of vleesproducten van voor mond- en klauwzeer gevoelige dieren verzonden naar andere 
lidstaten. Bulgarije neemt de maatregelen voorzien in Richtlijn 2003/85/EG betreffende de controle 
van mond- en klauwzeer.  

Het FAVV spoort iedereen aan tot de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid. Dit geldt in het 
bijzonder voor jagers en professionele diervervoerders die uit Bulgarije terugkeren. 
Voertuigen die in Bulgarije gebruikt werden voor het vervoer van voor mond- en klauwzeer 
gevoelige dieren, of die in Bulgarije op veehouderijen of andere plaatsen met gevoelige dieren zijn 
geweest, dienen bij het vertrek gereinigd en ontsmet te worden. Bovendien moeten alle voertuigen, 
die gediend hebben voor het vervoer van varkens in Bulgarije, bij aankomst in België onder toezicht 
van een door het FAVV aangeduid dierenarts gereinigd en ontsmet te worden.  
In toepassing van het ministerieel besluit van 22 januari 2007 geldt bovendien ook een verbod op 
contact met varkens in ons land voor alle personen, voertuigen en materiaal die in de 72 uren 
voordien in Bulgarije zijn geweest.  
 
 


