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Persbericht van het FAVV 
 

Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee in België als gevolg van 10 
bevestigde gevallen van de ziekte van Newcastle bij dit soort houders tijdens 

de voorbije 2 maanden.  
 

29/06/2018 

 
Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van 
Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende 
gemeenten in België.  
 
Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV 
vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in 
België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen 
(verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, 
eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), 
fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod 
om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, 
tentoonstellingen, beurzen,…).  
 
Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; 
een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.  
 

Vanaf maandag 2 juli legt het Voedselagentschap voor een minimale periode van 30 
dagen op het ganse grondgebied strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van 
de vogelsoorten, waarnaar verwezen wordt in de inleiding: 

- verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, 
kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering 
van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen 
hobbyhouders; 

- verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen 
(markten, tentoonstellingen, beurzen…). 

 
Deze 2 nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen 
eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in 
België.  
 
Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier 
vermeld, zijn nog steeds toegestaan.  
 

http://www.favv.be/
http://www.afsca.be/


Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te 
achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en 
de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, 
vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een 
mogelijke oorzaak.  Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan 
alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve 
stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden 
kippen) en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de 
opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte 
te vermijden.  
 
De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van 
pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.  
 
Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen 
deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op 
professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor 
pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt 
trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, 
ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn. 
 
Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website 
van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke 
productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease 
 
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: 
Dorine Van Geert (0475/83.47.74) 
Philippe Houdart (29/6 – 2/7) 0478 50 01 72 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp

