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1663138 
AVIAIRE INFLUENZA: SLACHTEN VAN PLUIMVEE AFKOMSTIG VAN EEN 
BEWAKINGSZONE OF EEN TIJDELJKE BUFFERZONE 

Doel 
Dit document beschrijft de voorwaarden die een pluimveebedrijf, dat gelegen is in 
een bewakingszone of een tijdelijke bufferzone, moet naleven om zijn pluimvee te 
kunnen laten slachten. 

Versie 
datum: 25.11.2021 
versienummer: 4 
verwijzing: 1663138 v4 

Bijlagen aan dit document 
1. Toelating voor het vervoer van slachtpluimvee 

Referentiemateriaal 
- Verordening 2020/687 
- KB van 5 mei 2008 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

Het verplaatsen van pluimvee is verboden in een bewakingszone en een tijdelijke bufferzone die worden ingesteld 

nadat hoogpathogene aviaire influenza is vastgesteld. Voor pluimvee, dat bestemd is voor de vleesproductie, is een 

ontheffing op dat verbod nodig om te vermijden dat de wettelijke normen op het vlak van dierenwelzijn in het 

gedrang komen door het verplaatsingsverbod. 

Algemene organisatie 

Een bedrijf, dat gelegen is in een bewakingszone of in een tijdelijke bufferzone en dat zijn vleespluimvee wil laten 

slachten, richt per mail een aanvraag aan zijn LCE (pri.xxx@favv-afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE) 

ten minste 72h voor de voorziene slachtdatum. 

De LCE evalueert de aanvraag en zend de operator een antwoord binnen de 24h. 

Voorwaarden 

Alle vleespluimvee van het betrokken pluimveebedrijf moet worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend 

op de eerste dag van laden. 

De aanvraag voor een ontheffing moet de volgende informatie vermelden: 

- de datum van afvoer, 

- het aantal en type pluimvee, 

- het slachthuis van bestemming, 

- het traject dat gevolgd wordt. 

De volgende werkwijze is van toepassing op het pluimveebedrijf dat een derogatie heeft ontvangen: 

- Het op het bedrijf aanwezige pluimvee wordt door de bedrijfsdierenarts klinisch onderzocht in de 24 uur voor 

het vertrek naar het slachthuis. De dierenarts: 

o rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche waarop de pluimveehouder de productieparame-

ters van de betrokken toom bijhoudt; 
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o rapporteert zijn bevindingen d.m.v. het document in bijlage 1 aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; zie ho-

ger) en aan het betrokken slachthuis. 

- 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 firma) 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, van het toepas-

sen van hygiënemaatregelen en van de reiniging en ontsmetting van de laadplaats en de voertuigen voor en na 

het laden. De wielkasten en banden van de heftrucks/loaders en van andere voertuigen moeten worden ont-

smet telkens deze de stal ingaan. 

De houder meldt inbreuken hierop door de vangploegen of andere betrokkenen aan de LCE. 

De volgende regels gelden bij het opladen en vervoeren van het betrokken pluimvee: 

- Het laden van pluimvee door een vangploeg kan enkel als laatste activiteit van de werkdag voor de vangploeg. 

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

pluimveehouder oplegt. 

- Het vervoer naar het slachthuis gebeurt rechtstreeks en zonder halt te houden (1 op 1 vervoer). 

Het correct en duidelijk ingevulde document in bijlage 1 vergezeld het vervoer naar het slachthuis. 

Per vrachtwagen wordt een apart document opgemaakt. 

- De 4 dagenregel geldt voor alle betrokken voertuigen, materiaal en personen, behoudens uitzonderingen toe-

gestaan door het FAVV. 

De volgende regels gelden voor een slachthuis dat de betrokken dieren slacht: 

- De dierenarts-keurder van het slachthuis bevestigt de aankomst van het pluimvee per mail aan de LCE 

(pri.xxx@favv-afsca.be; zie hoger). 

- De dieren worden als laatste geslacht (einde van de dag). 

- Het pluimvee, afkomstig uit een bewakingszone of een tijdelijke bufferzone, kan niet in contact komen met 

pluimvee van buiten deze zones. Het pluimvee moet dus aan het eind van de dag in het slachthuis aankomen. 

- 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 (automatische reiniging en ontsmetting); 

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. 

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

Toepassing 

Deze instructie is van toepassing vanaf haar activatie door het FAVV voor de betrokken bewakingszone of de betrok-

ken tijdelijke bufferzone. Ze blijft van toepassing tot het opheffen van deze zone.
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aviaire influenza 

TOELATING VOOR HET VERVOER VAN SLACHTPLUIMVEE 
toepassing van het K.B. van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza 

INLICHTINGEN BETREFFENDE HET TRANSPORT 
door de dierenarts in te vullen voor het vertrek 

beslagnummer  provincie   

    

verantwoordelijke 

(naam, adres) 
  

    

Ondergetekende, Dr.   .........................................................................................................................................   (naam, ordenummer): 

- verklaart op ........................................... , om .......................... uur het pluimvee op het beslag te hebben onderzocht; 

- verklaart de dieren in goede gezondheid te hebben bevonden; 

- geeft toestemming voor het rechtstreekse vervoer van slachtpluimvee naar het slachthuis   .......................................................... 

 ............................................................................................................................................................................  (naam, gemeente). 

Deze toelating is geldig tot   ..........................................................................................   (datum en uur; maximum 24 uren na het 
klinisch onderzoek). 

Volgens inlichtingen verstrekt door de verantwoordelijke betreft het transport de volgende dieren en vervoermiddel: 

aantal en categorie 
van de dieren 

 

nummerplaten van 
het voertuig(en) 

  

Ik verbind mij ertoe om deze toelating onmiddellijk per mail door te sturen naar de LCE en aan het betrokken slachthuis ter attentie 
van de dierenarts met opdracht. 

Het origineel van de toelating vergezelt de lading naar het slachthuis; een nietig verklaarde kopie, dubbel doorstreept en met de 
vermelding “niet geldig” in grote drukletters, wordt aan de verantwoordelijke overhandigd om bij zijn inventaris te voegen. 

 
opgemaakt te   .....................................................   (gemeente) 

op   .............................................................................   (datum) 

om   .................................................................................   (uur) 
stempel en handtekening van de bedrijfsdierenarts of zijn 

plaatsvervanger (onnodige schrappen)  

 
 

BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE LADING 
aan te vullen door de dierenarts met opdracht van het slachthuis van bestemming 

Ondergetekende, Dr.   ..............................................................................................................................................   (naam, voornaam), 

dierenarts met opdracht in het slachthuis van   .......................................................   (gemeente), bevestigt dat de bovenvermelde 

lading slachtpluimvee ter slachting werd aangeboden op   .....................................   , om   ......................................   uur. 

Het voertuig   ...................................................................................   (nummerplaten) en het bij het transport gebruikte materiaal 

werden onder toezicht gereinigd en ontsmet alvorens het slachthuis te verlaten. 

 
De dierenarts met opdracht vervolledigt het document. Eventuele op-
merkingen betreffende de toelating, symptomen en letsels, etc. wor-
den op de achterzijde vermeld. Het document wordt zorgvuldig be-
waard. stempel en handtekening van de dierenarts met opdracht 

van het slachthuis 

 
 


