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Persbericht van het FAVV 
 

Vogelgriep: opheffing laatste zone in Brunehaut en Rumes 
Bioveiligheidsmaatregelen essentieel om nieuwe besmettingen te voorkomen 

 
28/07/2017 

Het toezichtsgebied, dat in Brunehaut en Rumes werd afgebakend naar aanleiding van 
een uitbraak van vogelgriep in Frankrijk, wordt komende zondag 30 juli opgeheven. 
Daarmee zullen alle zones, die sinds begin juni werden ingesteld in ons land, verleden 
tijd zijn. Om nieuwe insleep van het vogelgriepvirus te voorkomen, is nog steeds 
essentieel om de voorzorgsmaatregelen, die het hele jaar door van kracht zijn, te 
blijven toepassen. 

De maatregelen, die van kracht waren in dit toezichtsgebied, worden zondag 30 juli 
opgeheven. De maatregelen, die voor het hele Belgische grondgebied gelden, worden daar 
dan van toepassing. Het betreft in de eerste plaats bioveiligheidsmaatregelen, die moeten 
helpen om nieuwe introducties van het virus bij pluimvee te voorkomen. Ook zijn watervogels 
(eenden, ganzen, zwanen, …) nog steeds niet toegelaten op verzamelingen en markten. 
Voor meer info over deze maatregelen: 
http://www.favv-
afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170629_mesures_IA_v28_NL.pdf 
 
“Een besmetting met het vogelgriepvirus kan zware gevolgen hebben voor zowel 
professionele houders als hobbyhouders. Sinds begin juni zijn er 13 besmettingen 
vastgesteld. Specifieke beschermingsgebieden moesten worden ingesteld om te voorkomen 
dat het virus zich verder verspreidde in België. Het is cruciaal om de 
bioveiligheidsmaatregelen, die het hele jaar door op ons grondgebied gelden, te blijven 
respecteren om nieuwe gevallen in België te vermijden”, besluit Herman Diricks, gedelegeerd 
bestuurder van het FAVV. 
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