De eindmonitoring in de 1 km-zone Diksmuide rond de besmetting met een laagpathogeen H5-virus
is gunstig verlopen. Het FAVV heft daarom vannacht de zone in Diksmuide op. Tegelijk wordt ook de
500 m bufferzone in Dinant opgeheven. Van morgen af zijn in het hele land nog enkel de algemene
preventieve maatregelen van kracht.
De dreiging van vogelgriep is ondertussen niet kleiner geworden. Er worden nog steeds bijkomende
besmettingen bij wilde vogels gevonden, deze week nog in Zedelgem (WVL). Er zijn nu een twintigtal
vogels van verschillende soorten gevonden op meer dan 15 verschillende locaties (cf. kaart in bijlage).
Ik verwijs voor meer details naar onze
website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwilde
vogels.asp.
De toestand in de buurlanden en elders in de EU evolueert niet gunstig:
- In Nederland is in het Noord-Brabantse Moergestel een besmetting vastgesteld op een
kalkoenenhouderij. De 10 km-zone komt tot tegen de Belgische grens ter hoogte van Poppel
(cf. kaart in bijlage). Deze besmetting is onrustwekkend, gezien de hoge densiteit aan pluimvee
langs beide kanten van de grens.
- In Frankrijk is de ziekte – net zoals in 2015 en 2017 – opnieuw geïntroduceerd in de eendenen ganzenhouderij in het zuidwesten van het land. Het grote aantal uitbraken op korte tijd doet
vrezen dat er zich daar opnieuw een scenario van honderden besmettingen en vele maanden
bestrijding ontwikkelt.
- In Duitsland is het virus opgedoken in de pluimveedense gebieden in Nedersaksen en is het
aantal besmettingen vooral bij kalkoenen de afgelopen week fors toegenomen.
- Elders in de EU is het aantal besmettingen bij pluimvee en wilde vogels in de afgelopen
weken fors toegenomen. Zo is nu ook Hongarije besmet. Ik verwijs naar de kaarten in bijlage
(kaart 1 met besmet commercieel pluimvee in rood en besmet hobbypluimvee in blauw; kaart 2
met wilde vogels in blauw) en de onderstaande tabel.
Deze week loopt de derogatie op het uitlaadverbod ten einde. Deze derogatie was einde november
opgesteld om uitladen toe te staan van de kuikens die al waren opgezet voor het ingaan van het
uitlaadverbod. Gezien het dreigingsniveau nog steeds hoog is en de besmettingsdruk rond elke stal in
het land groot is, blijft het uitlaadverbod ook in de komende weken onverminderd van kracht. Wel zal
het FAVV vanaf 10 januari toestaan dat de verschillende stallen van een bedrijf onafhankelijk van elkaar
worden leeggehaald. De aangepaste instructie daarover zal later deze week worden verspreid.
Het FAVV zal morgenvroeg communiceren naar de pers en het grote publiek omtrent het opheffen
van de laatste zones. De website zal op dat ogenblik aangepast
worden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

