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1663174 AVIAIRE INFLUENZA: AFVOER VAN BROEDEIEREN AFKOMSTIG VAN EEN 
TOEZICHTSGEBIED OF EEN TIJDELIJKE BUFFERZONE 

Doel 
Dit document beschrijft de voorwaarden die een vermeerderbedrijf, dat gelegen is in 
een toezichtsgebied of een tijdelijke bufferzone, moet naleven om zijn broedeieren te 
kunnen laten afvoeren naar een broeierij. 

Versie 
datum: 01.12.2020 
versienummer: 1 
verwijzing: 1663174 v1 

Bijlagen aan dit document 
1. Toelating voor het vervoer van broedeieren 

Referentiemateriaal 
KB van 5 mei 2008 
betreffende de bestrijding 
van vogelgriep 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

Het vervoer van broedeieren is verboden in een toezichtsgebied of een tijdelijke bufferzone die worden ingesteld 
nadat hoogpathogene aviaire influenza is vastgesteld. Voor broedeieren, geproduceerd op een vermeerderbedrijf in 
deze zones, is een ontheffing op dat verbod nodig om deze eieren te kunnen laten afvoeren naar een broeierij, waar 
ze in gecontroleerde omstandigheden kunnen worden uitgebroed.  

Behalve deze afwijking, kunnen broedeieren ook verwerkt worden in een eierbrekerij (inrichting voor de bereiding van 
eiproducten zoals bepaald in hoofdstuk II, sectie X van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004). Dit kan onder 
dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor consumptie-eieren die worden afgevoerd vanuit legbedrijven in deze 
zones. 

Algemene organisatie 

Een bedrijf, dat gelegen is in een toezichtsgebied of in een tijdelijke bufferzone en dat zijn broedeieren wil laten 
afvoeren naar een broeierij, richt eenmalig per mail een aanvraag aan zijn LCE (pri.xxx@favv-afsca.be, met xxx de 
afkorting van de betrokken LCE). 

De LCE evalueert de aanvraag en zendt de operator een antwoord binnen de 24h. 

Voorwaarden 

De aanvraag voor een ontheffing moet de volgende informatie vermelden:  

- de (gewenste) datum van begin van de afvoer, 
- de frequentie van ophaling, 
- het verwachte gemiddelde aantal eieren per ophaling, 
- de broeierij van bestemming, 
- wie de ophaling verzorgt, 
- via welk traject de eieren naar de broeierij afgevoerd worden. 

De volgende werkwijze is van toepassing op het vermeerderbedrijf dat een derogatie heeft ontvangen: 

- De afvoer van broedeieren kan starten ten vroegste 24h na het ontvangen van de goedkeuring van de LCE. 
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- De broedeieren mogen enkel afgevoerd worden naar de in de derogatie opgegeven broeierij, hetzij een 
eierbrekerij. 

- Bij elke afvoer van broedeieren naar de broeierij wordt het aanwezige pluimvee in de 24 uur voordien klinisch 
onderzocht door de bedrijfsdierenarts. De dierenarts: 

o rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder de 
productieparameters van de betrokken toom bijhoudt; 

o rapporteert zijn bevindingen d.m.v. het document in bijlage 1 aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; zie 
hoger) en aan de betrokken broeierij. 

- Er mag enkel wegwerpverpakking gebruikt worden voor het vervoer van de eieren. 

- Het transport naar de broeierij moet rechtstreeks en zonder tussenstop gebeuren (1 op 1 vervoer). 
Het correct en duidelijk ingevulde document in bijlage 1 vergezelt het vervoer naar de broeierij. 

- De 4 dagenregel geldt voor alle betrokken voertuigen, materiaal en personen, behoudens uitzonderingen 
toegestaan door het FAVV. 

De volgende werkwijze is van toepassing op een broeierij die de betrokken broedeieren ontvangt: 

- De broeierij bevestigt de goede ontvangst van de eieren door het vervoerdocument, dat de eieren vergezelt, 
aan te vullen en per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; zie hoger) over te maken. 

- De broeierij ontsmet de broedeieren. 

- De traceerbaarheid van de eieren moet verzekerd zijn. De eieren moeten zo geïdentificeerd worden, dat het 
pluimveebedrijf van oorsprong gekend is. 

- De broeierij houdt broedeieren afkomstig vanuit een beperkingsgebied duidelijk en strikt gescheiden van 
broedeieren van buiten dergelijke beperkingsgebieden, zowel op het niveau van de opslag als het uitbroeden. 

- De eendagskuikens, afkomstig uit de broedeieren uit een beperkingsgebied, kunnen enkel op nationaal 
grondgebied worden afgezet. 

Toepassing 

Deze instructie is van toepassing vanaf haar activatie door het FAVV voor het betrokken toezichtsgebied of de 
betrokken tijdelijke bufferzone. Ze blijft van toepassing tot het opheffen van deze zone. 
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aviaire influenza 
TOELATING VOOR HET VERVOER VAN BROEDEIEREN 

toepassing van het K.B. van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza 

INLICHTINGEN BETREFFENDE HET TRANSPORT 
door de dierenarts in te vullen op de dag van vertrek 

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.  

- geeft toestemming voor het rechtstreekse vervoer van broedeieren naar de broeierij ..............................................................  

 ......................................................................................................................................................................  (naam, gemeente). 

Deze toelating is geldig tot   ..........................................................................   (datum en uur; max. 24 uren na het klinisch onderzoek). 

Volgens inlichtingen verstrekt door de verantwoordelijke betreft het transport de volgende broedeieren en vervoermiddel: 

aantal eieren 
 

nummerplaten van het voertuig 
 

Ik verbind mij ertoe om deze toelating onmiddellijk per mail door te sturen naar de LCE en aan de betrokken broeierij. 

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

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

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

 
 

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ONTVANGST VAN DE BROEDEIEREN 
in te vullen door de verantwoordelijke van de broeierij  

beslagnummer  volgnummer van de vervoerstoelating  

    

broeierij 
(naam, adres) 

 

Ondergetekende,   ....................................................................................................................................................   (naam, voornaam), 

verklaart de ontvangst van  .........................  (aantal) broedeieren op  ........................................  (datum). 

Ik bevestig dat deze broedeieren bij binnenkomst werden ontsmet. Het lot zal in eenmaal worden ingelegd. Het zal daarbij enkel over 
meerdere broedkasten worden gescheiden, indien het aantal eieren de capaciteit van één enkele broedkast overtreft. 

Ik verzeker dat indien de eendagskuikens, die uit de ingelegde eieren uitkippen, niet kunnen worden geleverd als gevolg van geldende 
vervoersbeperkingen, dat de eieren en desgevallend de kuikens zullen worden vernietigd of gedood. 

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

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

om   .................................................................................   (uur) 
handtekening van de verantwoordelijke  

 
 


