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xxxxxxx AVIAIRE INFLUENZA: UITLADEN VAN SLACHTPLUIMVEE 

Doel 
Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder slachtpluimvee kan worden uit-
geladen voor onmiddellijke slacht in een pluimveeslachthuis. 

Versie 
datum: 11.11.2021 
versienummer: 1 
verwijzing: xxxxxxx v1 

Bijlagen aan dit document 
nihil 

Referentiemateriaal 
KB van 5 mei 2008 betref-
fende de bestrijding van vo-
gelgriep 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

Het uitladen van slachtpluimvee kan sinds 12.11.2021 door een beslissing van Minister van landbouw David Clarinval 
nog enkel gebeuren onder de voorwaarden vastgelegd door het FAVV. Dit document beschrijft deze voorwaarden. Zij 
zijn bedoeld om het risico van insleep van vogelgriepvirus bij deze activiteit zo beperkt mogelijk te houden. 

Voorwaarden 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing: 

- Enkel bedrijven die gelegen zijn buiten een restrictiegebied (beschermingsgebied, bewakingsgebied of buffer-
zone) komen in aanmerking. 

- De resterende dieren van een stal waar wordt uitgeladen moeten ten laatste op de 8ste dag na aanvang van het 
uitladen worden afgevoerd. 

De volgende werkwijze is van toepassing op een pluimveebedrijf dat uitlaadt: 

- Het op het bedrijf aanwezige pluimvee wordt door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht in de 24 uur voor 
het uitladen. De dierenarts rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder 
de productieparameters van de betrokken toom bijhoudt. 

- De pluimveehouder noteert in zijn bezoekregister alle gegevens van de personen (vangploeg, vervoerder, hel-
per, …) en voertuigen (trekker, oplegger, persoonlijke voertuigen, …) betrokken bij het uitladen. Hij noteert 
daarbij voor elke persoon de naam, de voornaam en de firma (of adres van de persoon indien niet verbonden 
aan een servicebedrijf) en voor elk voertuig de nummerplaat of -platen. 

- De pluimveehouder garandeert een correcte toepassing van alle verplichte bioveiligheidsmaatregelen door alle 
betrokkenen, in het bijzonder op het vlak van het dragen van bedrijfskledij of wegwerpkledij, het toepassen 
van hygiënemaatregelen en de verplichte reiniging en ontsmetting van heftrucks/loaders (voor en na het la-
den) en van de wielkasten en banden van de voertuigen. 

Aangezien vogelgriep door wilde vogels wordt verspreid en de omgeving van elke stal in het land door hun uit-
werpselen kan besmet zijn, moet het schoeisel verplicht gewisseld worden, dan wel grondig gereinigd en ont-
smet worden alvorens een andere stal op het bedrijf betreden wordt. Dit geldt ook voor de voertuigen, hef-
trucks en loaders telkens deze een stal ingaan. 

De houder meldt inbreuken hierop door de vangploegen of andere betrokkenen aan de LCE. 
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- Het volgende toezicht is van toepassing op elk pluimveebedrijf waar pluimvee uitgeladen werd: 

o De houder ontbiedt tot het volledig leeghalen van het bedrijf zijn dierenarts telkens er gezondheidspro-
blemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij de resterende dieren. 

o Bij een sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25% per dag moeten monsters voor een on-
derzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waak-
zaamheid. 
De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf gaat waar 
werd uitgeladen. 

o De dierenarts meldt binnen de 12h na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-
afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE). 

De volgende regels gelden voor een vangploeg die uitlaadt: 

- Het uitladen op een bedrijf kan enkel als eerste activiteit van de werkdag voor een vangploeg. Alle navolgende 
bedrijven, die door deze vangploeg op dezelfde werkdag worden aangedaan, moeten volledig leeggehaald wor-
den. 

- De vangploeg komt gedoucht toe. Indien er meerdere bedrijven op een werkdag geladen worden, moet na het 
uitladen opnieuw gedoucht worden alvorens de activiteiten op het volgende bedrijf te starten. 

- De vangploeg respecteert strikt alle regels omtrent bioveiligheid. Ze volgt daarbij alle richtlijnen op die de 
pluimveehouder oplegt. 

De volgende regels gelden voor materiaal dat wordt gebruikt om slachtpluimvee te vervoeren: 

- De containers, die worden ingezet voor pluimvee dat wordt uitgeladen, worden tweemaal gereinigd en ont-
smet alvorens opnieuw gebruikt te worden, nl.: 

o een eerste keer door de was-en ontsmettingsstraat van het slachthuis (automatische reiniging en ont-
smetting); 

o een tweede keer door een manuele reiniging met behulp van een hoge drukreiniger en door een ont-
smetting met behulp van een rugsproeier of mobiel unit. 

- Containers, die gestockeerd worden in open lucht, worden opnieuw gereinigd en ontsmet vooraleer ze 
gebruikt mogen worden op een pluimveebedrijf. De bijkomende reiniging en ontsmetting is bedoel voor 
kratten die langer dan 3 dagen in open lucht worden gestockeerd zonder dat ze daarbij afgedekt werden door 
een zeil; ze kunnen hierdoor gecontamineerd zijn door uitwerpselen van wilde vogels. 

- Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de reiniging en ontsmetting van de betrokken voertuigen. 

Toepassing 

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 15.11.2021. 


