
STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE 
 
Het Voedselagentschap heeft sinds 26 april 2018 al 19 besmettingen met de ziekte van Newcastle 
vastgesteld: 16 bij sierpluimvee van hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. Eind 
vorige week waren de maatregelen rond 3 besmettingen bij hobbyhouders al volledig opgeheven. 
In de afgelopen week zijn er de volgende ontwikkelingen geweest: 
20 JULI 2018 
Er werden nieuwe besmettingen vastgesteld bij hobbypluimvee van hobbyhouders in Lessines 
(Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Luxemburg). Rond beide besmettingen is een 500 m-zone 
afgebakend waarin de gebruikelijke maatregelen van kracht zijn: 

 Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester 
overmaken.  

 Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen 
en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.  

 Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.  

De besmetting bij een hobbyhouders in Kessel (Antwerpen) was helemaal onder controle. Daarom 
werd de 500 m-zone in opgeheven. 

26 JULI 2018 
Op 26 juli zijn de zones die op 4 juli 2018 werden afgebakend rond de uitbraak bij een pluimveehandelaar 
in Haaltert (Oost-Vlaanderen) aangepast. Daarbij zijn 2 zones opgeslorpt door de 10 km-zone: 

 de 3 km-zone rond de uitbraak;  
 de 500 m-zone, die op 27 juni was afgebakend rond een besmetting bij een hobbyhouder in Erpe-

Mere.  

Tegelijk zijn de maatregelen versoepeld in de aangepaste 10 km-zone versoepeld. 

 Voor hobbyhouders:  
o Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen 

onderworpen.  
o Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen 

sportduiven in deze zone deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer 
tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer 
mogelijk.  

 Commerciële pluimveehouderijen kunnen in deze zone opnieuw pluimveemest uitrijden en 
verspreiden. Voorwaarde is wel dat dit binnen de 10 km-zone gebeurt.  

27 JULI 2018 
 
Het FAVV heft bovendien morgen, vrijdag 27 juli, de 500 m-zone op die op 6 juli in Morlanwelz 
(Henegouwen) was afgebakend, nadat daar bij sierpluimvee van een hobbyhouder een besmetting was 
vastgesteld. 
 
De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook de 
algemene maatregelen, die op 2 juli opgelegd werden voor alle hobbypluimvee in België, blijven 
voorlopig ongewijzigd van kracht, minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op 
verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren. 
 
Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor 



pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen 
deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het 
Agentschap de vaccinatie sterk aan. 
 
Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease 
 
 
Het FAVV-newsletterteam. 

 

 

http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

