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Veel gestelde vragen vogelgriep
Vanwege een structurele dreiging van vogelgriep in Nederland en in de landen om ons heen, heeft
AVINED een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Indien uw vraag er niet bij staat, neem dan contact
op met de helpdesk van AVINED (info@avined.nl | 088 – 998 4340).
Let op: deze veel gestelde vragenlijst is een dynamische lijst die regelmatig aangepast wordt als
de situatie hierom vraagt. Klik hieronder op de vraag om het antwoord te lezen.
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1. Landelijke beperkende maatregelen
•

Waar kan ik informatie vinden over de landelijke maatregelen?

Deze informatie vindt u op de website van LNV.
•

Hoe meld ik een verdenking van vogelgriep?

Meld dit direct bij uw dierenarts en het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88 of
raadpleeg de website van de NVWA.
In de volgende gevallen moeten commerciële pluimveehouders melding doen:
•

•
•

•

Leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens vanaf 10 dagen leeftijd: verhoogde
sterfte als die óf 2 opeenvolgende dagen 0,5% is, óf 2 opeenvolgende dagen
verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week voorafgaand aan de
sterfte;
Vleeskalkoenen: 2 opeenvolgende dagen van 1% sterfte of meer per koppel per dag;
Eenden vanaf zevende dag na opzet: 0,15% of meer uitval per dag gedurende 2
opeenvolgende dagen óf 0,5% of meer uitval op 1 dag en gelijktijdig een voeropname
daling van 5%;
AI-gevoelige dieren: meer dan 3% sterfte per week.

Meer informatie over de richtlijnen voor melden vindt u hier.
•

Moet een hobbyhouder een verdenking van pluimvee melden?

Ja, ook voor een hobbyhouder geldt de verplichting een besmettelijke ziekte te melden. Dit kan via
het Landelijk meldpunt dierziekten door te bellen naar (045) 546 31 88. Wanneer uw dieren zich
anders dan normaal gedragen moet u ook uw dierenarts bellen.
•

Is er een ophokplicht en afschermplicht van kracht?

Voor commercieel gehouden pluimvee en ander gevogelte geldt de ophokplicht in heel Nederland.
Eigenaren van hobbyvogels, die tot risicovogel (zoals pluimvee, watervogels en loopvogels) zijn
benoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met
vogelpoep (afschermplicht). Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit
geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen. Klik hier voor meer informatie over de ophok- en
afschermplicht.
•

Wat zijn de algemene regels t.a.v. bezoek in de stal?

Bezoek in de stal is in principe niet toegestaan. Wanneer er noodzaak is (diergezondheid, humane
gezondheid en voedselveiligheid), is in uitzonderingssituaties bezoek in de stal toegestaan. Het
bezoekersregister moet ingevuld en ondertekend worden. Ook moet het hygiëneprotocol
‘Bezoekers pluimveebedrijven’ gevolgd te worden, dit vindt u op de website van de NVWA.
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Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is ‘schoon komen en schoon gaan’. Alle partijen moeten
voordat zij de stal betreden voor een noodzakelijk bezoek douchen. Dit geldt voor bijvoorbeeld
dierenartsen en vangploegen. Voor vangploegen gelden extra maatregelen die hieronder staan
beschreven.
•

Mag een extern bedrijf de ongediertebestrijding bij een pluimveehouder (blijven)
doen?

Ja dat mag, omdat dit verspreiding van ziektes kan voorkomen. Werk daarbij van schoon
(dierruimte) naar vuil. Pluimveehouder en ongediertebestrijder dienen zich hierbij wel aan het
hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ te houden, dit vindt u op de website van de NVWA.
Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is ‘schoon komen en schoon gaan’.
•

Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?

Ja, dat mag als zij zich houden aan het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ en het
hygiëneprotocol ‘Pluimveeservicebedrijven’, deze protocollen vindt u op de website van de NVWA.
Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol is ‘schoon komen en schoon gaan’, dus iedere bezoeker
die de dierruimte betreedt doucht voor en na het bezoek.
Voor vangploegen geldt dat zowel voor als na het betreden van de dierruimte gedoucht moet
worden. De doucheverplichting voor vangploegen geldt bij het uitladen van pluimvee, maar NIET
bij het wegladen van pluimvee.
•

Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen buiten het beperkingsgebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ zijn verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders:
•
•
•

Parkeer het voertuig aan de openbare weg, wanneer dit niet mogelijk is moet zoveel
mogelijk afstand gehouden worden van de dierverblijfplaatsen.
Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf moet u schoeisel, handschoenen en
bedrijfskleding verwisselen (let op dat de cabine en pedalen schoon blijven).
Bij het verlaten van het bedrijf , voordat de openbare weg bereikt wordt, worden de banden,
wielkasten en treeplanken gereinigd en ontsmet.

Naast bovenstaande voorwaarden gelden de voorwaarden van het Hygiëneprotocol ‘Bezoekers
pluimveebedrijven’. U vindt dit protocol op de website van NVWA.
•

Welke eisen gelden voor het ophalen van eieren buiten het beperkingsgebied?

Na het opladen van de eieren reinigt en ontsmet de chauffeur de transportmiddelen en de laadklep
die zijn gebruikt voor het ophalen van eieren. Hiermee worden bedoeld de onderdelen die in
aanraking zijn gekomen met de grond, zoals de wielen van de rolcontainers, pallets en palletwagen,
maar ook de laadklep, elektrische kabel of andere bijbehorende voorwerpen. Raadpleeg hiervoor
het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ op de website van de NVWA. De lijst van
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erkende middelen staat op de website van NVWA. Controleer altijd in het Ctgb register of het middel
is toegestaan voor de gebruikswijze.
•

Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor het vervoer van mest
buiten het beperkingsgebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ staan verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor het vervoer van eieren
buiten het beperkingsgebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ staan verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor het ve rvoer van jonge
hennen?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ staan verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor afvoer van vleeskuikens
naar de slacht buiten het beperkingsgebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ staan verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Aan welke eisen moeten transportmiddelen voldoen voor de afvoer van
landzoogdieren naar de slacht buiten het beperkingsgebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ staan verschillende algemene maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Waar vind ik een lijst met de erkende ontsmettingsmiddelen R&O HPAI?

De lijst van erkende middelen staat op de website van NVWA. Controleer daarnaast altijd of het
middel volgens het Ctgb register is toegestaan voor de gebruikswijze. Meer uitleg over het zoeken
in het Ctgb register kan gevonden worden in bijlage 3 van de hygiëneprotocollen.
•

Er komt iemand namens de overheid voor een officieel salmonella-onderzoek, moet
ik deze persoon toelaten?

Ja, deze monsternemers kunnen de stal betreden, maar alleen wanneer het hygiëneprotocol
‘Bezoekers pluimveebedrijven’ uitgevoerd wordt. U vindt dit protocol op de website van NVWA.
Ook kunt u hier een toelichting vinden over deze monstername van de NVWA.
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•

Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken voor
slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?

Ja, de inzet van deze externe monsternemer is wettelijk vastgelegd. De stal kan alleen betreden
worden wanneer het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ wordt uitgevoerd. U vindt dit
protocol op de website van de NVWA.
•

Welke onderzoeken zijn in tijden van vogelgriep nog verplicht op mijn bedrijf?

De volgende onderzoeken zijn verplicht: bloedonderzoek op AI, NCD, M g en onderzoek op
Salmonella. De monsternemer (indien van toepassing) moet zich houden aan het hygiëneprotocol
‘Bezoekers pluimveebedrijven’. U vindt dit protocol op de website van de NVWA.
•

Moet ik het (vanuit IKB Kip/IKB Ei) verplichte hygiënogram, drinkwateronderzoek of
stalonderzoek (swabs) nog laten uitvoeren?

Deze verplichtingen komen vanuit IKB Kip en IKB Ei, kijk voor meer informatie op de website. Mocht
u vanwege overmacht niet aan de voorschriften kunnen voldoen, neem dan vooraf contact op met
het secretariaat van IKB Kip (info@ikbkip.nl) of IKB Ei (info@ikbei.nl).
•

Moet ik een controleur voor IKB controles binnenlaten?

Het uitvoeringsbesluit in het kader van de corona pandemie blijft voorlopig nog van kracht (IKB Kip
en IKB Ei). Dit betekent dat de IKB controles op afstand kunnen worden uitgevoerd. Bij het plannen
van de controle wordt met u afgestemd wat voor uw bedrijf haalbaar en wenselijk is. Voor vragen
over de IKB controle kunt u het beste contact zoeken met uw Certificerende Instantie (CI) of het
secretariaat van IKB Kip (info@ikbkip.nl) of IKB Ei (info@ikbei.nl).
•

Welke maatregelen gelden met betrekking tot het ophalen van melk als
pluimveehouders ook melkvee hebben buiten het beperkingsgebied?

Ook hier is het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ van kracht. Dit protocol is te
raadplegen op de website van de NVWA.
•

Zijn er aanvullende maatregelen voor eenden - en kalkoenbedrijven buiten het
beperkingsgebied?

Ja, voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden landelijk extra maatregelen (buiten het
beperkingsgebied).
• Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol voor strooisel naleven. Een onderdeel
hiervan is het afdekken van de opslag van strooisel. Ook moet het materiaal dat gebruikt
wordt om het strooisel de stal in te brengen schoongemaakt worden. Dit moet iedere keer
voordat het materiaal de stal in wordt gebracht.
• Het is verboden eenden of kalkoenen te vervoeren tussen een inrichting waar eenden of
kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij, tenzij;
o het vervoer rechtstreeks plaatsvindt,
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o
o

het vervoer vind plaats volgens een hygiëneprotocol en
na klinische inspectie. Er moet een klinische verklaring van een dierenarts
aanwezig zijn (minder dan 24 uur oud) dat de dieren geen ziekteverschijnselen
vertonen.
Raadpleeg voor meer informatie over de aanvullende maatregelen voor eenden- en
kalkoenbedrijven de website van LNV .
•

Is een klinische inspectie voor de afvoer van vleeskuikens naar de slacht verplicht
buiten het beperkingsgebied?

Een klinische inspectie (verklaring) door de dierenarts is niet verplicht buiten het beperkingsgebied
voor de afvoer van vleeskuikens naar de slacht. Dit geldt wél voor het vervoer van eenden en
kalkoenen naar de slacht, zie vorige vraag.
•

Mag ik pluimveemest afvoeren buiten het beperkingsgebied?

Ja, vervoeren van pluimveemest buiten een beperkingsgebied is toegestaan.
•

Mag ik mest van landzoogdieren afvoeren buiten het beperkingsgebied?

Ja, vervoer van mest van landzoogdieren buiten een beperkingsgebied is toegestaan.

2. Specifieke eisen beperkingsgebied
•

Wat is een beperkingsgebied en waar is het?

Het beschermingsgebied is het gebied in een straal van 3 kilometer rondom een besmettingshaard.
Het bewakingsgebied is het gebied in een straal van 10 kilometer, met inbegrip van het
beschermingsgebied, rondom de besmettingshaard. Samen heten deze gebieden het
beperkingsgebied. Voor een actueel overzicht van de beperkingsgebieden zie deze link van RVO.
•

Wat is een aangewezen locatie?

Bij het instellen van een beperkingszone zijn veel transporten binnen, vanuit en naar een
beperkingszone verboden (zie vraag hierboven). Een uitzondering wordt gemaakt voor vervoer
naar een aangewezen pakstation, eiverwerkingsbedrijf , tussenlocatie of slachterij. Aanwijzingen
worden gedaan door de NVWA. Vervoer mag alleen via deze locaties om de afvoer van vlees en
eieren vanuit het beperkingsgebied zoveel mogelijk door te laten gaan, maar ook
transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Een aangewezen locatie moet aan
verschillende extra eisen voldoen op het gebied van hygiëne en het gescheiden houden van
stromen om versleping te voorkomen. Een lijst met aanwijzingen wordt de NVWA gepubliceerd op
deze pagina.
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•

Wat is een overslaglocatie of tussenlocatie?

Een tussenlocatie is een aangewezen locatie waar de eieren vanuit een beperkingszone naartoe
moeten worden getransporteerd. De eieren worden o.a. ontsmet en overgezet naar schone trays
voor verder vervoer. Dit helpt versleping te voorkomen. Naleving van de hygiëne -eisen wordt
gecontroleerd door COKZ.
•

Wat is een corridor?

Een corridor is een aangewezen route in het beperkingsgebied naar een aangewezen locatie. De
route loopt meestal via hoofdwegen, waarbij pluimveebedrijven in het gebied zo goed mogelijk
worden vermeden. Door gebruik te maken van een corridor wordt het risico op versleping verkleind,
maar blijft wel vervoer mogelijk naar bijvoorbeeld een slachterij in het beperkingsgebied.
•

Wat is een inrichting?

Een inrichting is een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden
gehouden, een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden, op tijdelijke
of permanente basis, met uitzondering van huishoudens waar gezelschapsdieren worden
gehouden en dierenartsenparktijken en veterinaire klinieken.
Een vogelverblijfplaats valt o.a. onder inrichting. Alhoewel de definitie van inrichting verder gaat
dan dat.
•

Hoe verloopt een vogelgriep uitbraak schematisch?

Bekijk hier een schematische weergave van een vogelgriep uitbraak. Let op: de intrekkingsdata
van gebieden worden vastgesteld door het ministerie van LNV. Aan deze schematische weergave
kunnen geen rechten worden ontleend.
•

Wanneer wordt een bewakings-/beschermings-/beperkingsgebied vrijgegeven?

Een beperkingsgebied bestaat uit een bewakingsgebied (3 km gebied) en beschermingsgebied (10
km). In principe wordt een bewakingsgebied weer vrijgegeven na 21 dagen vanaf de dag dat de
besmetting is vastgesteld. Er bestaat dan geen onderscheid meer tussen het bewakings- en
beschermingsgebied. Het beperkingsgebied wordt weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat
de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er in
een gebied geen nieuwe geval van HPAI wordt aangetroffen. Het ministerie van LNV stelt de datum
vast, via de nieuwsbrief van Avined wordt deze datum gecommuniceerd.
•

Ik heb een bedrijf in een beperkingsgebied waar nu een nieuwe (tweede) uitbraak is,
wat betekent dit voor mij?

Als uw bedrijf bij de tweede uitbraak weer in het beperkingsgebied valt, gaat opnieuw de 72 uur in.
Dit betekent dat o.a. geen vervoer van dieren, eieren en mest is toegestaan. Het gebied doorloopt
weer dezelfde cyclus zoals beschreven in schematische weergave vogelgriep uitbraak. In een
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enkel geval kan LNV / de NVWA besluiten de cyclus niet opnieuw te starten. Houdt de Avined
nieuwsbrief in de gaten.
•

Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen in het beperkingsgebied?

Deze informatie vindt u op de website van LNV. Voor een actueel overzicht van de
beperkingsgebieden zie deze link van RVO.
•

Wat mag er binnen het beperkingsgebied niet vervoerd worden?

De volgende dieren en/of producten zijn o.a. verboden om te vervoeren in het beperkingsgebied:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevogelte;
Eieren;
Vlees van vogels afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis;
Karkassen van vogels;
Sperma voor de bevruchting van vogels of vee;
Diervoer voor vogels, vee, konijnen of pelsdieren;
Melk;
Mest van dieren.

Op een aantal zaken zijn uitzonderingen van toepassing, zoals het vervoer van eieren buiten het
beperkingsgebied naar de pakstations in het beperkingsgebied en afvoer van consumptie-eieren
en vleeskuikens voor de slacht uit het gebied. Hiervoor moeten separate afspraken over gemaakt
worden, o.a. via ontheffingen van de NVWA ((045) 546 31 88) en het volgen van
hygiëneprotocollen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het vervoer van melk, diervoeders en mest. Aan
deze uitzonderingen zijn wel strikte voorwaarden verbonden, zoals het naleven van de hiervoor
beschikbare hygiëneprotocollen. Lees hier voor meer informatie:
> Website ministerie met de verschillende regelingen
> Hygiëneprotocollen website van de NVWA
Komt u hierbij in de knel met de aanvoer- of afvoer op uw bedrijf? Neem dan contact op met de
NVWA ((045) 546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).
•

Ik ben een pluimveehouder in een beperkingsgebied. Mag ik wel monsters (bijv.
mestmonsters of overschoenen voor Salmonellaonderzoek) insturen naar een
laboratorium?

Ja, dit is toegestaan mits de monsters goed verpakt zijn.
•

Ik ben een vermeerderaar in het beperkingsgebied, mogen mijn broedeieren
afgevoerd worden?

Nee, dit is alleen mogelijk via NVWA-ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied.
Advies: start tijdig met aanvragen. Lees hier meer over de procedure van een ontheffing.
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Het is wel mogelijk om broedeieren af te voeren naar de industrie. Dit vindt plaats via een
aangewezen eiverwerkingsbedrijf , een tussenlocatie en het hygiëneprotocol voor eiervervoer. Lees
hier meer over.
•

Ik ben een opfokker in een beperkingsgebied, kunnen mijn jonge hennen
overgeplaatst worden naar een legbedrijf?

Vervoer van pluimvee in het beperkingsgebied is verboden. Dat geldt helaas ook in deze situatie.
Vervoer mag niet eerder plaatsvinden dan twee weken na de laatste uitbraak in het
beperkingsgebied. Onder voorwaarden kan de NVWA dan ontheffing verlenen v oor het
vervoersverbod. Klik hier voor de procedure.
•

Mag ik pluimveemest afvoeren in een beperkingsgebied?

Nee, vervoer van pluimveemest, al dan niet met strooisel, is niet toegestaan in een
beperkingsgebied.
•

Mag ik mest van landzoogdieren afvoeren (gemengd bedrijf)?

Ja, dat is toegestaan wanneer het hygiëneprotocol ‘vervoer van mest’ uitgevoerd wordt en de mest
op één locatie opgeslagen wordt. Let daarnaast bij inzet van een externe partij op het
hygiëneprotocol ‘bezoekers pluimveebedrijven’. Beide protocollen kunnen gevonden wo rden op de
website van de NVWA.
•

Ik heb een gemengd bedrijf, mag ik koeien/kalveren/varkens afvoeren?

Ja, dat is toegestaan wanneer het hygiëneprotocol ‘laden en lossen dieren’ uitgevoerd wordt. Let
daarnaast bij inzet van een externe partij op het hygiëneprotocol ‘bezoekers pluimveebedrijven’.
Beide protocollen kunnen gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Ik heb een gemengd bedrijf, mag ik diervoeder aanvoeren?

Ja, dat is toegestaan wanneer het hygiëneprotocol ‘voor het reinigen en ontsmetten van
transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder’ uitgevoerd wordt. Let daarnaast bij inzet van
een externe partij op het hygiëneprotocol ‘bezoekers pluimveebedrijven’. Beide protocollen kunnen
gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Ik heb een gemengd bedrijf, mag de melk opgehaald worden?

Ja, dat is toegestaan wanneer het protocol ‘NZO hygiëneprotocol dierziekten’ uitgevoerd wordt. Let
daarnaast bij inzet van een externe partij op het hygiëneprotocol ‘bezoekers pluimveebedrijven’.
Beide protocollen kunnen gevonden worden op de website van de NVWA.
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•

Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik uitgelegde
hennen afvoeren?

Nee, dit is niet toegestaan. Gehouden vogels mogen niet vervoerd worden, tenzij een ontheffing
afgegeven wordt door de NVWA. De NVWA verleend alleen een ontheffing wanneer
welzijnsproblemen aangetoond worden. Denk hierbij aan vleeskuikens die doorgroeien en
daardoor niet meer in de stal passen.
•

Ik heb een eigen pakstation grenzend aan mijn pluimveebedrijf (pakstation aan huis),
kan mijn pakstation aangewezen worden?

Nee, dit kan niet. Er geldt een verbod voor het vervoer van consumptie-eieren vanuit een inrichting.
Vervoer van consumptie-eieren mag alleen naar een aangewezen pakstation via een tussenlocatie
buiten het beperkingsgebied. Dit geldt ook voor het afvoeren van eigen eieren van het bedrijf. Een
aangewezen pakstation of eiverwerkingsbedrijf mag de eieren pas verwerken wanneer zij bericht
hebben ontvangen van de NVWA. Eventuele klanten kunnen wel voorzien worden van de eieren,
zolang de eieren via een aangewezen locatie getransporteerd worden en de klantlocatie niet onder
een inrichting valt. De definitie van inrichting staat hierboven beschreven.
•

Ik heb een pluimveebedrijf binnen een beperkingsgebied, aan welke eisen moet mijn
personeel voldoen?

Personeel en andere erfbetreders moeten zich houden aan het hygiëneprotocol ‘bezoekers
pluimveebedrijven’. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Ik heb een leghennenbedrijf binnen een beperkingsgebied, waarom mag ik niet aan
mijn gewoonlijke pakstation leveren?

Om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen geldt een verbod op het verplaatsen van
pluimvee en pluimveeproducten vanuit een inrichting. De vervoersbewegingen worden zoveel
mogelijk beperkt door de afvoer van consumptie-eieren via een aangewezen tussenlocatie /
pakstation te laten lopen. Daarnaast gelden strenge hygiëne-eisen voor deze aangewezen locatie,
welke gecontroleerd worden door het COKZ. Tijdens een uitbraak kan het voorkomen dat uw
gewoonlijke pakstation niet aangewezen wordt door verschillende redenen. Zo kan het voorkomen
dat u normaal gesproken aan een buitenlands pakstation levert of aan een pakstation dat op
dezelfde locatie pluimvee houdt, dit is niet toegestaan.
Komt u hierbij in de knel met de afvoer op uw bedrijf? Neem dan contact op met AVINED
(info@avined.nl | 088 - 998 43 40).
•

Ik
heb een
pluimveebedrijf binnen een
kadavers/destructiemateriaal afgevoerd worden?

beperkingsgebied,

mogen

Ja, dit is toegestaan om de kadavers te verwijderen wanneer het protocol ‘Bezoekers
pluimveebedrijven’ uitgevoerd wordt. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de
NVWA. Voor het verwijderen van dode wilde vogels van het erf geldt daarnaast de ‘Handreiking
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voor het opruimen van dode wilde vogels’ van LNV. Deze handreiking met praktische tips over het
verwijderen van dode wilde vogels kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Ik ben een pluimveehouder in het beperkingsgebied. Mag ik nieuwe dieren
aanvoeren?

Nee, dit is niet toegestaan. Om insleep en versleep zoveel mogelijk te beperken mogen geen
nieuwe dieren opgezet worden binnen een beperkingsgebied . Aanvoer van dieren is weer
toegestaan na intrekking van het beperkingsgebied. Het beperkingsgebied wordt weer vrijgegeven
na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is vastgesteld en de 1e R&O heeft plaatsgevonden,
mits geen nieuwe HPAI besmetting wordt vastgesteld.
•

Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied , mag mijn leverancier
nieuw verpakkingsmateriaal afleveren?

Ja, dat is toegestaan wanneer het hygiëneprotocol ‘bezoekers pluimveebedrijven’ wordt
uitgevoerd. Dit protocol kan gevonden worden op de website van de NVWA.
•

Ik ben een leghennenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn eieren
afvoeren van het bedrijf?

Ja, dat mag. Hiervoor moet u wel gebruik maken van de Nederlandse aangewezen pakstations in
het gebied. Dit werkt als volgt: via één-op-één transport verzorgt een van de aangewezen
pakstations het transport van het pluimveebedrijf naar een tussenstation (‘overslaglocatie’) voor
het betreffende gebied. Vanuit dit tussenstation worden de eieren na ompakken verder vervoerd
naar een aangewezen pakstation. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ‘hygiëneprotocol vervoer
eierketen’. Het is ook mogelijk om de eieren af te voeren naar een aangewezen
eiverwerkingsbedrijf .
Klik hier voor meer informatie over de aangewezen locaties per gebied. Neem voor vragen contact
op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).
•

Ik ben een leghennenhouder binnen het beperkingsgebied, mogen mijn eieren naar
mijn buitenlandse pakstation?

Dat mag onder strikte voorwaarden. Eieren uit een beperkingsgebied moeten naar een
aangewezen tussenstation, pakstation of eiverwerkingsbedrijf in Nederland worden vervoerd. De
eieren mogen Nederland niet verlaten voordat de eieren op schone trays zijn omgepakt bij een
aangewezen pakstation of eiverwerkingsbedrijf in Nederland. Buitenlandse afnemers moeten
hiervoor afspraken maken met de desbetreffende aangewezen pakstation s en / of
eiverwerkingsbedrijven Bij een beperkingsgebied in een andere lidstaat dan Nederland mogen
Nederlandse bedrijven de eieren niet rechtstreeks ophalen van pluimveebedrijven gelegen in de
beperkingsgebied.
Klik hier voor meer informatie over de aangewezen locaties per gebied. Neem voor vragen contact
op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).
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•

Ik ben een vleeskuikenhouder binnen een beperkingsgebied, mag ik mijn
vleeskuikens voor de slacht afvoeren van het bedrijf?

Bij de NVWA kan een ontheffing aangevraagd worden om vleeskuikens af te voeren van het bedrijf
naar de aangewezen slachterij. De ontheffing wordt aangevraagd door de aangewezen slachterij,
in samenwerking met de pluimveehouder. Dit kan via deze website: formdeskformulier aanvraag
ontheffing verplaatsing. Het vervoer zal plaatsvinden via één-op-één transport en volgens de
vastgestelde protocollen. Ook vindt er een klinische inspectie plaats door de NVWA. Neem voor
vragen contact op met de NVWA (045-546 31 88) of AVINED (info@avined.nl | 088 - 998 43 40).
•

Mogen broedeieren verplaatst worden binnen het beperkingsgebied?

Het verplaatsen van voorbebroede eieren van een broederij in het beperkingsgebied naar een
broederij buiten het beperkingsgebied is toegestaan met een ontheffing van de NVWA. Het
verplaatsen van broedeieren vanaf een vermeerderingsbedrijf van buiten een beperkingsgebied
naar een broederij in het beperkingsgebied is toegestaan. Het verplaatsen van voorbebroede
broedeieren vanaf een broederij naar een vleeskuikenbedrijf ( uitkomen in de stal) in het
beperkingsgebied is niet toegestaan.
•

Ik ben hobbydierhouder van kippen, geldt voor mij ook een afscherm- en
ophokplicht?

Ja, ook hobbydierhouders in het beperkingsgebied nemen passende maatregelen om zoveel
mogelijk te voorkomen dat het gevogelte in contact komt met gevogelte van een andere houder of
met in het wild levende dieren of hun uitwerpselen.
•

Mag de eierautomaat bij mijn pluimveebedrijf geopend blijven
beperkingsgebied? En is huisverkoop toegestaan?

in

het

Er geldt een verbod om consumptie-eieren te vervoeren vanuit een inrichting. Als een eitje uit de
automaat, of boerderijwinkel, gehaald wordt en van het erf verplaatst wordt, dan is er sprake van
‘vervoer van eieren’. Dit geldt ook voor huisverkoop. Kortom, uw eierautomaat kan niet gebruikt
worden in het beperkingsgebied.
•

Waarom is reiniging en ontsmetting (R&O) belangrijk?

Het goed reinigen en ontsmetten van gebruikte materialen en vervoersmiddelen voorkomt het
verslepen van smetstof. Een vervoermiddel kan via de wielen smetstof van het ene bedrijf naar het
andere bedrijf verslepen. Daarnaast bestaat het risico dat smetstof over de openbare weg wordt
versleept. Via materialen zoals rolcontainers of laarzen kan smetstof het eierlokaal of stal
ingereden worden.
De NVWA heeft een lijst opgesteld van middelen die zijn toegestaan voor de R&O. Controleer
daarnaast altijd of het middel volgens het Ctgb register is toegestaan voor de gebruikswijze. Meer
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uitleg over het zoeken in het Ctgb register kan gevonden worden in bijlage 3 van de
hygiëneprotocollen.
De omstandigheden waaronder het ontsmettingsmiddel wordt gebruikt heeft effect op de
werkzaamheid. Het gebruik is pas effectief als eerst grondig is gereinigd en de inwerktijd van het
middel wordt behaald volgens het gebruiksvoorschrift.

3. Tips om AI te voorkomen
•

Kunt u mij tips geven om de hygiëne maatregelen op mijn bedrijf aan te scherpen ?

AVINED heeft meerdere tips om het risico op een vogelgriep besmetting te verkleinen. Raadpleeg
hiervoor de website van AVINED.

4. Hygiëneprotocol en maatregelen
•

Waar vind ik een
hygiëneprotocollen?

overzicht

van

de

maatregelen

en

goedgekeurde

Klik hier voor een overzicht van de meest recente hygiëneprotocollen. Hier kunt u ook vinden
wanneer de protocollen gelden en voor wie.

5. Overige
•

Ik kan mijn vraag niet vinden, waar kan ik die alsnog stellen?

Indien uw vraag er niet bij staat of u iets ziet waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u terecht bij
AVINED via 088 - 998 43 40 of info@avined.nl.

15
Hoewel dit overzicht ‘Veel gestelde vragen vogelgriep’ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld ,
kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en
volledigheid van de inhoud. Laatst bijgewerkt op 2 maart 2022.

