AVIAIRE INFLUENZA: MAATREGELEN VAN TOEPASSING IN DE

1692565 BEPERKINGSZONES LE ROEULX

Doel
Dit document beschrijft de bewakingszone, de beschermingszone en de tijdelijke bufferzone, die zijn afgebakend rond de besmetting met hoogpathogene vogelgriep van
het type H5N8 bij een particuliere houder in Le Roeulx, en de maatregelen die daarin
van toepassing zijn.
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Referentiemateriaal
- Gedelegeerde verordening
2020/687
- Koninklijk besluit van 5 mei 2008
betreffende de bestrijding van vogelgriep

Afbakening
Rond de besmette locatie zijn de volgende restrictiegebieden afgebakend:
-

een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m,

-

een beschermingszone met een straal van 3 km,

-

een bewakingszone met een straal van 10 km.

De afbakening van deze zones is opgenomen in bijlage 1.

Maatregelen in de beperkingszones
In de bewakingszone en de beschermingszone, inbegrepen de tijdelijke bufferzone, dient elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige
vogels over te maken aan de LCE. Een model van inventaris is opgenomen in bijlage 2.

Aanvullende maatregelen in de tijdelijke bufferzone
De volgende maatregelen zijn van toepassing in de tijdelijke bufferzone:
-

Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de
doorvoer doorheen deze zone.

-

Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.

-

Elke particuliere houder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels over te maken aan de burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.

-

Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
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Toepassing
Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 10.06.2021.

1692565 - v1 - 09.06.2021

Maatregelen van toepassing in de beperkingszones Le Roeulx

2/2

bijlage 1
AFBAKENING VAN DE BEPERKINGSZONES LE ROEULX

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

De tijdelijke bufferzone omvat straten en straatsecties in de deelgemeenten Thieu en Le Roeulx (gemeente Le Roeulx).

De beschermingszone omvat straten en straatsecties in de gemeenten La Louvière , Le Roeulx en Soignies.
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De bewakingszone omvat straten en straatsecties in de gemeenten Binche , Braine-Le-Comte, Ecaussinnes, Estinnes,
Jurbise, La Louvière , Le Roeulx , Manage, Morlanwelz, Mons en Soignies.
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bijlage 2

INVENTARIS
AVIAIRE INFLUENZA – INVENTARIS VAN PLUIMVEE
IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTEAMBTENAAR DIE DE INGEVULDE INVENTARIS IN ONTVANGST HEEFT GENOMEN

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
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