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1671874 AVIAIRE INFLUENZA: MAATREGELEN VAN TOEPASSING IN HET 
TOEZICHTSGEBIED DEERLIJK  

Doel 
Dit document beschrijft het toezichtsgebied, dat is afgebakend rond de besmetting 
met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 op een pluimveebedrijf in Deer-
lijk, en de maatregelen die daarin van toepassing zijn. 

Versie 
datum: 04.02.2021 
versienummer: 3 
verwijzing: 1671874 v3 

Bijlagen aan dit document 
1. Afbakening van het toezichtsgebied Deerlijk 
2. Inventaris 

 

Referentiemateriaal 
Koninklijk besluit van 5 mei 
2008 betreffende de bestrij-
ding van vogelgriep 

Bestemd voor 
Allen 
 

Afbakening 

De afbakening van de zone is opgenomen in bijlage 1. 

Maatregelen 

Het document “ maatregelen in een toezichtsgebied” is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV: 
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp. 

Derogaties 

Slachthuizen die zich in de zone bevinden mogen pluimvee ontvangen van bedrijven gelegen buiten de beperkingsge-
bieden en, van zodra dit toegelaten is, van bedrijven gelegen in de beperkingsgebieden, op voorwaarde dat ze de toe-
gelaten corridors volgen. 

De toegelaten corridor is de volgende: 

- VAN-O-BEL NV, Transvaalstraat 35, Waregem (Sint-Eloois-Vijve) 
Vanaf E17, afrit 5; vervolgens N382 tot aan het kruispunt met N43 (Gentseweg); vervolgens N43 richting Gent; 
aan de 1ste verkeerslichten is de straat 45° rechts de Transvaalstraat. 

Slachtpluimvee kan vanaf 03.02.2021 onder de voorwaarden opgenomen in de procedure 1663138 worden afgevoerd 
naar een slachthuis om logistiek te worden geslacht. 

Broedeieren kunnen vanaf 05.02.2021 onder de voorwaarden opgenomen in de procedure 1663174 worden afge-
voerd naar een broeierij om in gecontroleerde omstandigheden te worden uitgebroed. 

Toepassing 

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 29.01.2021. 



1671874 - bijlage 1 Afbakening van het toezichtsgebied Deerlijk 29.01.2021 

bijlage 1 
AFBAKENING VAN HET TOEZICHTSGEBIED DEERLIJK 

Het toezichtsgebied Deerlijk omvat (delen van) de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, 
Ingelmunster, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke, Wortegem-
Petegem, Zulte en Zwevegem. 
 

Een inzoombare, gedetailleerde kaart van het onderstaande beschermingsgebied is beschikbaar op de webpagina’s 
van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/. 

 



1671874 - bijlage 2 Inventaris 29.01.2021 

bijlage 2 
INVENTARIS 
 

AVIAIRE INFLUENZA – INVENTARIS VAN PLUIMVEE 
 
IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTEAMBTENAAR DIE DE DOOR DE VERANTWOORDELIJKE INGEVULDE INVENTARIS IN ONTVANGST HEEFT GENO-
MEN 
 
 

naam         datum     volgnr.  

 
 
IN TE VULLEN DOOR DE HOUDER 
 
1.  GEGEVENS VAN HET BEDRIJF OF DE HOUDERIJ 

 
naam en 
voornaam 

           telefoon  

adres  

e-mail  

 
2.  INVENTARIS 

 

gehouden vogels aantal 
type activiteiten aangeven: 

sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, … 

kippen   

eenden   

ganzen   

kalkoenen   

parelhoenders   

patrijzen   

fazanten   

kwartels   

loopvogels   

duiven   

andere (aangeven): 
……………..…………….. 
……………..…………….. 
……………..…………….. 

  

totaal   

Opgemaakt te      op   om   uur. 

Handtekening van de verantwoordelijke 


