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1665843 AVIAIRE INFLUENZA: OPHEFFEN VAN DE RESTRICTIEGEBIEDEN IN MENEN 

Doel 
Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder het beschermingsgebied en het 
toezichtsgebied, die werden afgebakend naar aanleiding van de uitbraak met 
hoogpathogene vogelgriep in Menen, kunnen worden opgeheven. 

Versie 
datum: 16.12.2020 
versienummer: 1 
verwijzing: 1665843 v1 

Bijlagen aan dit document 
1. Feedback van een bedrijfsbezoek 

Referentiemateriaal 
- KB van 5 mei 2008 

betreffende de bestrijding 
van vogelgriep 

- Diagnosehandboek van de 
EC 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

De beperkingsgebieden, die werden afgebakend naar aanleiding van een uitbraak met hoogpathogene aviaire 

influenza in Menen, en de maatregelen, die daarin van toepassing zijn, kunnen worden opgeheven: 

- na 21 dagen voor het beschermingsgebied; 

- na 30 dagen voor het toezichtsgebied. 

Deze zones kunnen door het FAVV pas worden opgeheven indien voldaan is aan alle voorwaarden opgenomen in de 

wetgeving. 

Opheffen van het beschermingsgebied 

Het beschermingsgebied in Menen wordt op 17 december 2020 om 0h00 opgeheven. Dit deel van het grondgebied 

wordt opgenomen in het toezichtsgebied met alle maatregelen die daar van toepassing zijn. 

Opheffen van het toezichtsgebied 

Het toezichtsgebied in Menen wordt op 26 december 2020 om 0h00 opgeheven indien voldaan is aan de volgende 

voorwaarden: 

- Er werd geen nieuwe uitbraken vastgesteld in of in de nabijheid van de zone. 

- Alle commerciële pluimveebedrijven waar pluimvee aanwezig is, evenals de particuliers houders die meer dan 

199 stuks pluimvee houden, zijn tussen zondag 20 en dinsdag 22 december 2020 door hun bedrijfsdierenarts 

bezocht. 

- Al deze houderijen werden bemonsterd volgens de onderstaande instructies en met gunstig resultaat in het 

labo voor vogelgriep onderzocht. 

De dierenarts voert tijdens zijn bezoek de volgende taken uit: 

- hij controleert de op het bedrijf geregistreerde productie- en gezondheidsgegevens; 
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- hij voert een klinisch onderzoek uit van al het aanwezige pluimvee; 

- hij neemt de volgende monsters willekeurig verspreid over alle aanwezige pluimvee: 

- in houderijen met minder dan 200 stuks pluimvee: 20 trachea-/orofarynxswabs, 

- in houderijen met meer dan 199 stuks pluimvee: 50 trachea-/orofarynxswabs; 

- hij rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche(s) waarop de pluimveehouder de 

productieparameters van de betrokken dieren bijhoudt; 

- hij rapporteert zijn bevindingen d.m.v. het document in bijlage 1 aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; met xxx de 

afkorting van de betrokken LCE). 

Het FAVV heft het toezichtsgebied op indien de resultaten van de gezondheidscontroles en de laboratoriumanalyses 

gunstig zijn. 

De swabs worden genomen volgens de instructies in document 1665176 (bemonstering in het kader van de 

waakzaamheid voor vogelgriep). De swabs worden naar het laboratorium gestuurd volgens de richtlijnen die in 

samenwerking met de pluimveesector voor deze zone werden ontwikkeld. 

Kosten 

De laboratoriumanalyses voor vogelgriep, die worden uitgevoerd in het kader van deze instructie, worden 

gefinancierd door het FAVV. De kosten van het bedrijfsbezoek en de monsternemingen zijn ten laste van de 

pluimveehouder. 

Toepassing 

Deze instructie is van toepassing vanaf 17 december 2020. Ze blijft van toepassing tot het opheffen van het 

toezichtsgebied. 
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aviaire influenza 

FEEDBACK VAN EEN BEDRIJFSBEZOEK 
toepassing van het K.B. van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza 

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE HOUDERIJ 
door de dierenarts in te vullen op de dag van het controlebezoek 

beslagnummer  erkenningsnummer   

    

beslag 
(naam, adres) 

 
 

 

Ondergetekende, Dr.   ..........................................................................................................................................   (naam, ordenummer): 

- 

- 

- 

 

- 

verklaart op ........................................... , om ............................. uur het pluimvee op het beslag te hebben onderzocht; 

verklaart de dieren in goede gezondheid te hebben bevonden; 

verklaart  de geregistreerde productie- en gezondheidsgegevens te hebben gecontroleerd en geen anomalieën te hebben 

vastgesteld; 

verklaart dat het pluimvee van het bedrijf bemonsterd werd en de monsters verstuurd werden volgens de instructies van het 

FAVV. 

Ik verbind mij ertoe om dit document onmiddellijk per mail aan de LCE over te maken. 

 

opgemaakt te   .....................................................   (gemeente) 

op   .............................................................................   (datum) 

om   .................................................................................   (uur) 
stempel en handtekening van de bedrijfsdierenarts of zijn 

plaatsvervanger 
 

 

 


