Jabbeke Ophokplicht pluimvee
Extra • Info vanaf 11 september 2006
vo o rwo o r d

B

et voedselagentschap vraagt aan alle mensen, zowel particulieren als
professionele pluimveehouders die binnen de gevoelige natuurgebieden
wonen, om hun pluimvee opnieuw af te schermen. Zij kunnen hiervoor dezelde
netten met mazen van maximaal 10 cm gebruiken, die zij reeds hebben aangeschaft
om te voldoen aan de richtlijnen van het voorjaar 2006.
Eigenaars van pluimvee kunnen op de website van het FAVV nagaan of zij al dan
niet in een gevoelig natuurgebied wonen (website FAVV: http://www.favv.fgov.be
- http://www.favv.be/ai-ia/nl/doc/Jabbeke.pdf - detailplan en adressenlijst).

Extra • info

egin dit jaar werd het
vogelgriepvirus ook in
Europa vastgesteld. Vanaf
1 maart werd een ophokplicht
ingevoerd. Dit hield in dat
pluimvee afgeschermd diende te
worden van in het wild levende
vogels.

H

Het voedselagentschap laat,
in overleg met experts, de
najaarstrek van eenden, ganzen
en andere watervogels beginnen
op 11 september 2006. Als
gevolg daarvan is het risico voor
insleep van het vogelgriepvirus
opnieuw toegenomen. Daardoor
worden een aantal preventieve
maatregelen van kracht. Wij
geven u hierna de tekst zoals
opgesteld door het FAVV
(Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen).
Vergeet niet dat u
verantwoordelijk bent voor de
goede zorg van uw dieren. Het
afschermen van uw pluimvee
zorgt inderdaad voor bijkomende
inspanningen, maar het is
de beste garantie om hen te
beschermen. Laat uw dieren niet
in de steek!
De burgemeester,
Roland Verleye
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e maatregelen die vanaf 11 september 2006 van toepassing zijn, kunnen - onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen - als volgt worden samengevat.
• Alle invoer van commerciële vogels vanuit derde landen
(= landen buiten de Europese Unie) is verboden. Onder
welbepaalde voorwaarden wordt een uitzondering gemaakt voor de invoer van groepen van minder dan 5
gezelschapsvogels.
• Er geldt een invoerverbod voor levende vogels en onbehandelde pluimveeproducten (bijv. vers vlees, eieren,
veren) vanuit door het H5N1-vogelgriepvirus getroffen
derde landen. In samenwerking met de douane werd de
controle op het goederen- en personenverkeer vanuit die
landen verscherpt.
• Pluimvee en vogels moeten binnen worden gevoederd
en gedrenkt. Buiten voederen of drenken mag enkel
indien er geen contact met wilde vogels mogelijk is (zie
ophokregeling). Het is bovendien verboden om pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels water te
drinken te geven uit reservoirs van oppervlaktewater
waar wilde vogels bij kunnen, tenzij dat water werd behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
• De toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of vogels worden
gehouden, is verboden voor alle voertuigen, personen en
materiaal die, in binnen- of buitenland, in de 4 dagen voordien in een risicogebied (d.i. een gebied waar vogelgriep
is vastgesteld) in contact zijn geweest met vogels, pluimvee
of eieren van pluimvee, of op een plaats zijn geweest waar
pluimvee of vogels worden gehouden.
• Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend
voor het vervoer van vogels, pluimvee, broedeieren of
consumptie-eieren in een land vogelgriep werd bevestigd, moeten bij terugkeer op het grondgebied en vooraleer een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of
vogels worden gehouden, worden gereinigd en ontsmet
met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.
• Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend
voor het vervoer van pluimvee, broedeieren of consumptie-eieren moeten na elk transport of elke ophaling
worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV
toegelaten ontsmettingsmiddel.
• In alle pluimveebedrijven zijn de volgende maatregelen
van toepassing:
• Aan elke ingang en uitgang van een pluimveestal, van
		 een pluimveebedrijf en van een broeierij moet een
		 ontsmettingsvoetbad worden geplaatst met een door
		 het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.
• De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is ver		 boden aan personen die niet tot het bedrijf of broeierij
		 behoren. Dit verbod geldt niet voor het bedrijfseigen
		 personeel, het personeel dat nodig is voor de bedrijfs		 voering, de bedrijfsdierenarts, het personeel van het
		 FAVV en de personen die in opdracht van hen werken,
		 alsook het personeel van andere overheidsdiensten.
• Al deze personen moeten overkledij en laarzen van
		 het bedrijf dragen vooraleer zij de stallen of broeierij
		 binnengaan en zij moeten alle mogelijke voorzor		 gen nemen om verspreiding van het vogelgriep		 virus te vermijden.
• De verantwoordelijke van een pluimveebedrijf of
		 broeierij moet een register bijhouden van de bezoeken
		 aan het bedrijf.
• Alle pluimveestallen moeten op slot worden gehouden.
• Alle ziekte en abnormale sterfte van pluimvee moeten
		 onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts worden
		 onderzocht. Als de bedrijfsdierenarts bij dat onderzoek
		 vogelgriep niet kan uitsluiten, dan moet hij dit on		 middellijk melden aan de PCE van het FAVV.
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• Indien er sprake is van:
		 • een daling van de normale voeder- en wateropname
			 van meer dan 20%,
		 • een sterfte van meer dan 3% per week,
		 • een meer dan twee dagen durende daling van de leg
			 met meer dan 5%,
		 • klinische tekens of postmortem letsels die wijzen
			 op vogelgriep,
		 dan is het verboden een therapeutische behandeling in
		 te stellen op een toom van meer dan 200 dieren of meer
		 dan 3 loopvogels als vooraf geen monsters werden
		 doorgestuurd voor onderzoek op aviaire influenza.
• Behoudens door het FAVV toegestane uitzonderin		 gen moet alle pluimvee van eenzelfde toom dat bestemd
		 is voor de slacht worden opgehaald binnen twee werkdagen
		 na de eerste inlading met het oog op een lagere dichtheid.
• Indien de jaarlijkse risicoanalyse niet werd uitgevoerd
		 of het onderzoek nog niet aan het FAVV werd overge		 maakt, dan mag het bedrijf geen pluimvee meer
		 slachten en verliest het alle rechten op een eventuele
		 schadeloosstelling van opgeruimde dieren.
• Op het hele grondgebied zijn verzamelingen van pluimvee en vogels waarbij geen verkoop plaatsvindt (tentoonstelling, prijskampen, zangwedstrijden, vluchten)
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
• Elke verzameling staat onder het officiële toezicht van een
		 erkende dierenarts die is aangesteld door de burgemeester
		 van de gemeente waar de verzameling plaatsvindt.
• De organisatoren van de verzameling houden een lijst
		 bij met de namen en adressen van de deelnemers aan de
		 verzameling. Deze lijst moet gedurende ten minste 2
		 maand ter beschikking worden gehouden van het FAVV.
• Voor openbare markten: zie (http://www.favv.fgov.be)
Particulieren mogen geen pluimvee of vogels meer te koop
aanbieden op markten.
• Het FAVV heeft in samenwerking met de gewesten gebieden
aangeduid waar veel wilde water- of trekvogels voorkomen
en waar er een groot risico is voor insleep van het vogelgriepvirus. In die gevoelige natuurgebieden gelden de volgende maatregelen:
• Alle pluimvee moet worden afgeschermd om contacten
		 met wilde vogels te vermijden. De vogels mogen daarbij
		 wel buiten worden gehouden, maar dan alleen op een
		 terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel
		 bovenaan als opzij – is afgeschermd met gaas of met net		 ten. De maaswijdte van het gaas of de net mag niet groter
		 zijn dan 10 cm, zodat vogels met de omvang van een
		 eend er niet doorheen kunnen.
• In gevangenschap gehouden eenden en ganzen moeten
		 van het andere pluimvee worden gescheiden.
• In de beroepsbedrijven zijn een verhoogde monitoring
		 en serologische screening van toepassing.
Vaccinatie is nog steeds verboden. De EU heeft niettemin voorzien
in de mogelijkheid om onder welbepaalde voorwaarden in dierentuinen en –parken gehouden exotische vogels te vaccineren.

Voor aanvullende inlichtingen i.v.m. het griepvirus kan je
ook steeds terecht bij het interministeriële commissariaat
Influenza
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