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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.
Commerciële pluimveehouders moeten een melding doen zodra er:








vanaf 10 dagen leeftijd moet verhoogde sterfte gemeld worden van bij leghennen,
reproductiedieren en vleeskuikens als die óf twee dagen achtereen 0,5% is, óf twee
dagen achtereen verdrievoudigd is ten opzichte van de gemiddelde sterfte de week
voorafgaand aan de sterfte;
2 opeenvolgende dagen van 1% sterfte of meer per koppel per dag bij vleeskalkoenen;
eerste week na opzet bij eenden: melden bij een uitval van meer dan 3% in de week;
tweede week na opzet en verder bij eenden: 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%;
meer dan 3% sterfte per week voor alle pluimvee.

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 via (045) 546 31 88. Wanneer uw dieren zich anders dan
normaal gedragen moet u ook uw dierenarts bellen.


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

Bezoek in de stal is in principe niet toegestaan. In uitzonderingssituaties is bezoek in de stal
toegestaan indien er een noodzaak toe is (diergezondheid, humane gezondheid en
voedselveiligheid). Het bezoekersregister dient te worden ingevuld en getekend. Ook dient het
hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ gevolgd te worden. Het hygiëneprotocol
‘Bezoekers pluimveebedrijven’ vindt u op de website van 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. Hier vindt u meer informatie over de bezoekersbeperkingen.
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Mogen er pluimvee verplaatsingen naar een andere pluimveehouder plaatsvinden
(buiten het BT-gebied)?

Nee, het is in heel Nederland (buiten het BT-gebied) verboden pluimvee, met uitzondering van
eendagskuikens, te vervoeren tussen inrichtingen waar pluimvee commercieel wordt gehouden.
Tenzij: het vervoer rechtstreeks plaatsvindt, het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een
hygiëneprotocol (vervoer tussen commerciële pluimveebedrijven), en het pluimvee vergezeld
gaat met een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat het pluimvee dat
wordt gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, dat het koppel op basis
van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertoont.
Hier vindt u de laatste versie van de regeling maatregelen preventie vogelgriep.


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.


Mag er door een extern bedrijf ongediertebestrijding bij een pluimveehouder
gedaan worden?

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. Het hygiëneprotocol ‘Bezoekers
pluimveebedrijven’ vindt u op de website van AVINED. Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol
is ‘schoon komen en schoon gaan’.


Mogen vang- en laadploegen bij een pluimveebedrijf werkzaam zijn?

Ja, dat mag als deze zich houden aan het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’. Deze
hygiëneprotocollen vindt u op de website van AVINED. Het uitgangspunt van het hygiëneprotocol
is ‘schoon komen en schoon gaan’, dus iedere bezoeker die de dierruimte betreedt doucht voor en
na het bezoek.


Aan welke eisen moet mijn bulkchauffeur voldoen buiten het BT-gebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ zijn verschillende maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders:
> Voertuig parkeren aan de openbare weg, indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk afstand
houden van de dierverblijfplaatsen
> Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf schoeisel, handschoenen, bedrijfskleding
verwisselen (let op cabine en pedalen schoon houden)
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> Bij het verlaten van het bedrijf (in ieder geval voor de openbare weg bereikt wordt) de banden,
wielkasten en treeplanken reinigen en ontsmetten.
Naast bovenstaande voorwaarden gelden de voorwaarden van het Hygiëneprotocol voor
bezoekers. U vindt dit protocol op de website van NVWA.


Welke eisen gelden voor het ophalen van eieren buiten het beschermings- en
toezichtsgebied (BT-gebied)?

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’. U vindt dit protocol op de
website van NVWA. De lijst van erkende middelen staat op de website van NVWA.


Aan welke eisen moeten wagens voldoen van Rendac, mest, eieren, leverancier
jonge hennen, afvoer dieren naar slacht buiten het BT-gebied?

In het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’ zijn verschillende maatregelen
voorgeschreven voor erfbetreders:
> Voertuig parkeren aan de openbare weg, indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk afstand
houden van de dierverblijfplaatsen
> Bij het verplaatsen van de auto op het bedrijf schoeisel, handschoenen, bedrijfskleding
verwisselen (let op cabine en pedalen schoon houden)
> Bij het verlaten van het bedrijf (in ieder geval voor de openbare weg bereikt wordt) de banden,
wielkasten en treeplanken reinigen en ontsmetten.
Naast bovenstaande voorwaarden gelden de voorwaarden van het Hygiëneprotocol voor
bezoekers. U vindt dit protocol op de website van NVWA.


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

De lijst van erkende middelen staat op de website van NVWA.


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

Ja, deze monsternemers kunnen volgens het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’, de
stal betreden, aangezien dit onderzoek van noodzakelijk belang is voor de volksgezondheid en
voedselveiligheid. U vindt dit protocol op de website van NVWA. Ook kunt u hier een toelichting
vinden over deze monstername van de NVWA.


Moet ik als leghennen- of vleeskuikenhouder de overschoenmonsters (3 weken
voor slacht) nog steeds door een dierenarts of paraveterinair laten lopen?
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Ja, de inzet van deze externe monsternemer is wettelijk vastgelegd en kan, met inachtneming
van het hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’, worden uitgevoerd.


Welke onderzoeken op mijn bedrijf zijn nog verplicht?

De volgende onderzoeken zijn verplicht: bloedonderzoek op AI, NCD, Mg en onderzoek op
Salmonella. De monsternemer (indien van toepassing) dient zich uiteraard te houden aan het
hygiëneprotocol ‘Bezoekers pluimveebedrijven’.


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

Het zijn verplichtingen vanuit IKB Kip en IKB Ei. Mocht u vanwege overmacht niet aan de
voorschriften kunnen voldoen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat van IKB Kip en
IKB Ei.


Moet ik een controleur voor IKB controles binnenlaten?

Het uitvoeringsbesluit in het kader van de corona pandemie blijft voorlopig nog van kracht. 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.


Welke maatregelen gelden er met betrekking tot melk ophalen als pluimveehouders
ook melkvee hebben buiten het BT-gebied?

Ook hier is het protocol voor bezoekers voor van kracht. Ook geldt er een aanvullend protocol van
NZO voor het volgende: vervoer naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of
kalkoenen. Beide protocollen zijn te raadplegen op de website van de website van de NVWA.


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

Ja, voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden landelijk extra maatregelen (buiten BT-gebied).
1. Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol voor strooisel naleven. Een onderdeel
hiervan is het afdekken van de opslag van strooisel. Ook moeten eendenbedrijven het materiaal
schoonmaken dat ze gebruiken om het strooisel de stal in te brengen. Dit moet iedere keer voordat
het materiaal de stal in wordt gebracht.
2. Ook is het verboden eenden of kalkoenen te vervoeren tussen een inrichting waar
eenden of kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij, tenzij: het vervoer
rechtstreeks plaatsvindt, het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en de
eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een
dierenarts dat de eenden of kalkoenen die worden gehouden in de inrichting waarvandaan het
vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.
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3. Het is verboden vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van
of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen te vervoeren, tenzij: per
door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden
gevogelte wordt bezocht en het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.
Raadpleeg voor meer informatie over de aanvullende maatregelen voor eenden- en
kalkoenbedrijven
de
landelijke
regeling.


Is een klinische inspectie voor de afvoer van vleeskuikens naar de slacht verplicht
buiten het BT-gebied?

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

2. Specifieke eisen BT-gebied


Wat is een BT-gebied en waar is het?

Het Beschermingsgebied (B-gebied) is het gebied in een straal van 3 kilometer rondom een
besmettingshaard. Het Toezichtgebied (T-gebied) is het gebied in een straal van 10 kilometer,
met inbegrip van het B-gebied, rondom de besmettingshaard. Samen heten deze gebieden het
Beschermings- en Toezichtsgebied (BT-gebied). In Nederland worden in principe voor het B- en
T-gebied dezelfde maatregelen ingesteld. Er gelden vervoersverboden voor o.a.:









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 basis van ontheffing door NVWA ((045) 546 31 88) kunnen er in principe onder voorwaarden
een aantal uitzonderingen op de vervoersverboden worden verleend. Voor een actueel overzicht
van de BT-gebieden zie deze link van RVO.


Waar kan ik meer informatie vinden over de maatregelen in het BT-gebied?

Deze informatie vindt u op de website van LNV.


Mogen er binnen een BT gebied pluimvee verplaatsingen naar een andere
pluimveehouders plaatsvinden?
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Binnen de BT gebieden zijn verplaatsingen van commercieel pluimvee niet toegestaan. 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).


Wat mag er binnen het BT-gebied niet vervoerd worden?

De volgende dieren en of producten zijn o.a. verboden om te vervoeren in het BT-gebied: vervoer
gevogelte, vervoer van vlees, vervoer van eieren, karkassen en sperma van gevogelte, vervoer
sperma vee, vervoer diervoeders en vervoer gedomesticeerde zoogdieren, melk en mest.
Op een aantal zaken zijn er uitzonderingen van toepassing, zoals het vervoer van eieren buiten
het BT-gebied naar de pakstations in het BT-gebied en afvoer van consumptie-eieren en
vleeskuikens voor de slacht uit het gebied. Hiervoor dienen echter separate afspraken over
gemaakt te worden, o.a. via ontheffingen van de NVWA ((045) 546 31 88). Dit geldt ook
bijvoorbeeld voor 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 zit binnen een BT gebied. 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 zit als vermeerderaar in het BT gebied, 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.
Het is wel mogelijk om broedeieren af te voeren naar de industrie. Dit vindt plaats via een
aangewezen eierverwerker, een tussenlocatie en het hygiëneprotocol voor eiervervoer. Lees hier
meer over.


Ik zit als opfokker in een BT gebied, kunnen mijn jonge hennen overgeplaatst
worden naar een legbedrijf?

Vervoer van pluimvee in het BT gebied is verboden. Dat geldt helaas ook in deze situatie. Het
kan niet eerder plaatsvinden dan twee weken na de laatste uitbraak in het BT-gebied. Onder
voorwaarden kan de NVWA dan ontheffing verlenen van het vervoersverbod. Klik hier voor de
procedure.
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Ik zit als leghennenhouder binnen een BT-gebied, mag ik mijn eieren afvoeren van
het bedrijf?

Ja, dat mag. Hiervoor dient u wel gebruik te maken van de aangewezen pakstations. Dit werkt als
volgt: middels 1:1 transport verzorgt een van de aangewezen pakstations het transport van het
bedrijf naar een tussenstation (‘overslaglocatie’) voor het betreffende gebied. Bij dit tussenstation
worden de eieren dan ook weer opgehaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
‘hygiëneprotocol vervoer eierketen’. Het is ook mogelijk om de eieren af te voeren naar een
aangewezen eierverwerker.
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 zit als vleeskuikenhouder binnen een BT-gebied, mag ik mijn vleeskuikens voor
de slacht afvoeren van het bedrijf?

Bij de NVWA kan ontheffing worden verkregen om vleeskuikens af te voeren van het bedrijf naar
de aangewezen slachterij. De ontheffing wordt aangevraagd door de aangewezen slachterij,
i.s.m. de pluimveehouder. Dit kan via deze website: formdeskformulier aanvraag ontheffing
verplaatsing. Het vervoer zal plaatsvinden via 1:1 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).


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

Ja, ook hobbydierhouders in het BT gebied 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 mijn eierautomaat bij mijn pluimveebedrijf geopend blijven in het BT-gebied?
En is huisverkoop toegestaan?

De verkoop van eieren is niet verboden in het BT-gebied. Het vervoer van eieren vanuit een
inrichting waar gevogelte wordt gehouden wél. Als er dus een eitje uit de automaat gehaald wordt
en van het erf afgehaald wordt, dan is er sprake van ‘vervoer van eieren’. Dit geldt ook voor
huisverkoop. Kortom, uw eierautomaat kan niet gebruikt worden in het BT-gebied.


Wanneer wordt een BT-gebied vrijgegeven?

In principe wordt een BT-gebied weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de besmetting is
vastgesteld / regeling is ingesteld. De voorwaarde is wel dat er in een gebied geen nieuwe geval
van HPAI wordt aangetroffen.
De regelgeving stelt dat een B-gebied (3 km) na 21 dagen kan worden ingetrokken, waardoor er
alleen een T-gebied (10 km) overblijft. Het enige verschil is dat in een B-gebied geen vervoer van
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pluimveevlees mogelijk is en in een T-gebied wél. Het ministerie van LNV zal, waar nodig, de Bgebieden (3 km) opheffen na 21 dagen na reiniging en ontsmetting.

3. Tips om AI te voorkomen


Kunt u mij wat 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 overzicht van de maatregelen en goedgekeurde
hygiëneprotocollen?

Klik hier voor een overzicht van de meest recente hygiëneprotocollen.

5. Overige


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

Indien uw vraag er niet bij staat kunt u terecht bij AVINED via 088 - 998 43 40 of info@avined.nl.
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