
De voorjaarsmigratie van watervogels is op gang gekomen. Die heeft zoals de najaarsmigratie een 
invloed op de verspreiding van het H5-vogelgriepvirus. 

Jullie vinden in bijlage kaart 1, die de besmettingen bij wilde vogels weergeeft die de Lidstaten in de 
maand maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool. Belangrijkste vaststelling is dat in deze 
periode het aantal besmettingen bij wilde vogels in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië en in de 
Scandinavische landen en de Baltische staten zeer fors is toegenomen. Dit betekent dat het virus een 
hernieuwde activiteit vertoont in een zeer groot gebied ten noorden en ten oosten van België, 
langsheen de trekroutes richting broedgebieden. Ten zuiden van ons land, in de oorsprongsgebieden 
voor trekvogels die via ons land passeren, is er weinig virusactiviteit in wilde vogels vastgesteld. 

De besmettingen bij pluimvee en gehouden vogels in dezelfde periode zijn een spiegel van de situatie 
in wilde vogels. Jullie vinden in bijlage kaart 2, die de besmettingen bij pluimvee (rood) en gehouden 
vogels (blauw) weergeeft die de Lidstaten in de afgelopen maand hebben gemeld via de Europese 
ADNS tool. Ook hier hebben Duitsland, Denemarken, Polen, Tsjechië en Zweden op korte tijd de helft 
meer tot dubbel zoveel uitbraken geregistreerd. Ten zuiden van ons land, in Zuidwest-Frankrijk, lijkt de 
epizoötie in de eenden- en ganzensector onder controle. Hoewel een deel van de uitbraken in al deze 
landen gelinkt zijn aan besmettingen tussen pluimveehouderijen onderling, zijn in veel gevallen wilde 
vogels nog steeds de besmettingsbron. 

Zoals gemeld in de voorgaande update, heeft ons land einde februari, begin maart zijn voorlopig 
laatste besmettingen bij wilde vogels geregistreerd. De tientallen vogels, die het referentielaboratorium 
Sciensano sindsdien onderzocht heeft, bleken niet besmet. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee 
en gehouden vogels dateert van einde januari. 

De conclusie is dat België zich sinds enkele weken aan de rand bevindt van het gebied waarbinnen 
het vogelgriepvirus nog zeer actief is bij wilde vogels. Ook bij eerdere epizoötieën is de 
voorjaarsmigratie van wilde vogels telkens de periode gebleken waarop vogelgriepvirussen in onze 
streken minder intensief zijn beginnen circuleren bij wilde vogels. Doordat tegelijk ook het risico op 
besmettingen bij pluimvee kleiner wordt, opent de huidige evolutie dus stilaan perspectieven op het 
versoepelen van de huidige voorzorgsmaatregelen. 

Het FAVV heeft daarom een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval 
overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak 
welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de ophokverplichting voor 
hobbypluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de 
ophokverplichting voor commercieel pluimvee. 

Ik geef ten slotte nog mee, dat in de derogatie 1672109, die de voorwaarden bepaalt waaronder 
slachtpluimvee kan worden uitgeladen, een verduidelijking is toegevoegd omtrent het opnieuw 
reinigen en ontsmetten van kratten die in open lucht worden gestockeerd. Deze bijkomende reiniging 
en ontsmetting is bedoel voor kratten die langer dan 3 dagen worden gestockeerd zonder dat ze 
daarbij onder een afdak staan of afgedekt worden door een zeil, waardoor ze gecontamineerd kunnen 
zijn door uitwerpselen van wilde vogels. De bijgewerkte versie is in bijlage gevoegd. 
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1672109 AVIAIRE INFLUENZA: DEROGATIE OP HET VERBOD OP UITLADEN VAN 
SLACHTPLUIMVEE 

Doel 
Dit document beschrijft, aanvullend op de optie opgenomen in het document 
1668259, de voorwaarden waaronder slachtpluimvee kan worden uitgeladen voor 
onmiddellijke slacht in een pluimveeslachthuis. 

Versie 
datum: 28.03.2021 
versienummer: 1 
verwijzing: 1672109 v2 

Bijlagen aan dit document 
nihil 

Referentiemateriaal 
KB van 5 mei 2008 
betreffende de bestrijding 
van vogelgriep 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

Het H5-vogelgriepvirus wordt verspreid door wilde vogels. Uitwerpselen van besmette vogels kunnen de omgeving 
van een stal contamineren. Bij elke activiteit waarbij personeel en materiaal in de stal komen kan het vogelgriepvirus 
vanuit de omgeving in de stal geïntroduceerd worden. Het uitladen van slachtkippen is daarom sinds 27.11.2020 
verboden door een beslissing van Minister van landbouw David Clarinval. Hierdoor moeten alle slachtkippen van een 
pluimveebedrijf afgevoerd worden binnen de 2 werkdagen die volgen op de eerste dag van laden. 

Het document 1668259 heeft op 08.01.2021 voor een pluimveebedrijf, dat bestaat uit meerdere stallen met een eigen 
beslagnummer, bepaald dat de kippen per beslagnummer volgens een verschillende timing kunnen worden geladen 
voor onmiddellijke slacht in een pluimveeslachthuis. Daarbij moeten alle kippen van eenzelfde beslagnummer worden 
geladen binnen de 2 werkdagen die volgen op de eerste dag van laden in dit beslagnummer. 

Het onderliggende document biedt de pluimveehouder een tweede optie: het bepaalt onder welke voorwaarden het 
uitladen kan gebeuren van braadkippen, die worden opgezet vanaf 15.02.2021 en waarvoor de pluimveehouder geen 
gebruik kan/wil maken van de optie beschreven in het document 1668259. 

Een pluimveebedrijf kan niet gelijktijdig van de beide opties gebruik maken. Het kan wel voor elke nieuwe ronde, die 
start nadat het pluimveebedrijf helemaal is leeggekomen en gereinigd en ontsmet werd, bepalen van welke van beide 
opties het gebruik maakt. 

Algemene organisatie 

Alle aanvragen voor een derogatie op het uitlaadverbod op basis van de onderliggende instructie worden door de 
sector tweemaal per week gegroepeerd aan het FAVV overgemaakt op ccc@favv.be: 

- op vrijdag voor 13h00 voor de slachtdagen maandag, dinsdag en woensdag van de week nadien; 
- op woensdag voor 13h00 voor de slachtdagen donderdag en vrijdag van dezelfde week. 

De sectororganisaties VIP (slachtingen in België) en BFA (slachtingen elders in de EU) zijn de contactpunten waarlangs 
de aanvragen voor een derogatie aan het FAVV worden overgemaakt. 
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Voorwaarden 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een derogatie: 

- Enkel bedrijven die gelegen zijn buiten een beperkingsgebied (beschermingsgebied, toezichtsgebied of 
bufferzone) komen in aanmerking. 

- Enkel braadkippen en andere vleeskippen komen in aanmerking. 

- Alle pluimvee van het bedrijf moet ten laatste op de 8ste dag na aanvang van het uitladen worden afgevoerd. 

De volgende werkwijze is van toepassing op een pluimveebedrijf dat voor een derogatie is aangemeld: 

- Het op het bedrijf aanwezige pluimvee wordt door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht in de 24 uur voor 
het uitladen. De dierenarts rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder 
de productieparameters van de betrokken toom bijhoudt. 

- De pluimveehouder noteert in zijn bezoekregister alle gegevens van de personen (vangploeg, vervoerder, 
helper, …) en voertuigen (trekker, oplegger, persoonlijke voertuigen, …) betrokken bij het uitladen. Hij noteert 
daarbij voor elke persoon de naam, de voornaam en de firma (of adres van de persoon indien niet verbonden 
aan een firma) en voor elk voertuig de nummerplaat of -platen. 

- De pluimveehouder garandeert een correcte toepassing van alle verplichte bioveiligheidsmaatregelen door alle 
betrokkenen, in het bijzonder op het vlak van het dragen van bedrijfskledij of wegwerpkledij, van het 
toepassen van hygiënemaatregelen en van de reiniging en ontsmetting van de laadplaats en de voertuigen voor 
en na het laden. De wielkasten en banden van de heftrucks/loaders en van andere voertuigen moeten worden 
ontsmet telkens deze de stal ingaan. 
De houder meldt inbreuken hierop door de vangploegen of andere betrokkenen aan de LCE. 

- Het volgende toezicht is van toepassing op het bedrijf: 

o De houder ontbiedt in de periode tussen het eerste laden en het volledig leeghalen van het bedrijf zijn 
dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij 
de resterende dieren. 

o Bij een sterfte in een stal van meer dan 0,25% per dag moeten monsters voor een onderzoek naar 
vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. 
De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf gaat waar 
werd uitgeladen. 

o De dierenarts meldt binnen de 12h na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-
afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE). 

De volgende regels gelden voor een vangploeg die uitlaadt: 

- Het uitladen op een bedrijf kan enkel als eerste activiteit van de werkdag voor een vangploeg. Alle navolgende 
bedrijven, die door deze vangploeg op dezelfde werkdag worden aangedaan, moeten volledig leeggehaald 
worden. 

- De vangploeg komt gedoucht toe. Indien er meerdere bedrijven op een werkdag geladen worden, moet na het 
uitladen opnieuw gedoucht worden alvorens de activiteiten op het volgende bedrijf te starten. 

- De vangploeg respecteert strikt alle regels omtrent bioveiligheid. Ze volgt daarbij alle richtlijnen op die de 
pluimveehouder oplegt. 

De volgende regels gelden voor het materiaal dat gebruikt wordt om slachtpluimvee te laden: 

- De containers, die worden ingezet voor pluimvee dat wordt uitgeladen, worden tweemaal gereinigd en 
ontsmet alvorens opnieuw gebruikt te worden, nl.: 
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o een eerste keer door de was-en ontsmettingsstraat van het slachthuis (automatische reiniging en 
ontsmetting); 

o een tweede keer door een manuele reiniging met behulp van een hoge drukreiniger en door een 
ontsmetting met behulp van een rugsproeier of mobiel unit. 

- Containers, die gestockeerd worden in open lucht, worden opnieuw gereinigd en ontsmet vooraleer ze 
gebruikt mogen worden op een pluimveebedrijf. De bijkomende reiniging en ontsmetting is bedoel voor 
kratten die langer dan 3 dagen in open lucht worden gestockeerd zonder dat ze daarbij afgedekt werden door 
een zeil, waardoor ze gecontamineerd kunnen zijn door uitwerpselen van wilde vogels. 

- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de reiniging en ontsmetting van de betrokken voertuigen. 

Toepassing 

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 01.02.2021. 


