
Nr. Hoofdstuk Stelling Toelichting op stelling

1 Algemeen en hygiënezones Iedereen die werkzaam is op het pluimveebedrijf (inclusief 

eigenaar) is bekend met de verschillende hygiënezones (groen, 

oranje, rood) van het bedrijf. Ook zijn de looplijnen bekend. 

Het indelen van het bedrijfsterrein in verschillende hygiënezones maakt het 

eenvoudiger om risico’s in beeld te brengen en hygiënemaatregelen te 

kunnen nemen. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones)

2 Algemeen en hygiënezones Het bedrijf ligt verder dan 500 meter van een ander 

pluimveebedrijf.

Geen toelichting

3 Algemeen en hygiënezones De loop- en rijpaden op het bedrijfsterrein zijn verhard zonder 

kuilen en gaten.

Geen toelichting

4 Algemeen en hygiënezones Het bedrijfsterrein (oranje zone) is vrij van mest, voerresten, 

strooisel, afval en (bouw)materialen.
Het bedrijfsterrein (oranje zone1) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

5 Algemeen en hygiënezones Er is een zichtbaar duidelijke scheiding tussen het bedrijfsterrein 

(oranje zone) en de zone hierbuiten en rondom het woonhuis 

(rode zone).

Een duidelijke scheiding kan via een hek, lint, bord en/of markeringen die de 

vrije passage van voertuigen of personen tot het bedrijfsterrein 

belemmeren. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones oranje en rood)

6 Algemeen en hygiënezones Er is een hygiënesluis aanwezig die de grens vormt tussen het 

bedrijfsterrein (oranje zone) en de buitenwereld en woonhuis 

(rode zone).

In de rode zone bevindt zich het parkeerterrein en het perceel tot aan de 

ingang van de hygiënesluis. In de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich 

de hygiënesluis en het bedrijfsterrein tot aan de ingang van de dierruimtes.

(
1
 voor meer informatie over de hygiënezones)

7 Algemeen en hygiënezones De hygiënesluis is opgeruimd en visueel schoon (vrij van vuil, 

spinnenwebben, strooisel of mest).

8 Algemeen en hygiënezones Elke stal heeft een voorruimte (de grens tussen de oranje en 

groene zone) die volledig afgesloten is van de ruimte waar het 

pluimvee gehuisvest is.

In de rode zone bevindt zich het parkeerterrein en het perceel tot aan de 

ingang van de hygiënesluis. In de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich 

de hygiënesluis en het bedrijfsterrein tot aan de ingang van de dierruimtes. 

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. (1 voor meer informatie over de hygiënezones)

9 Algemeen en hygiënezones Er vindt geen huisverkoop plaats, óf huisverkoop vindt buiten het 

bedrijfsterrein plaats (in de rode zone).

In de rode zone bevindt zich het parkeerterrein en het perceel tot aan de 

ingang van de hygiënesluis. (1 voor meer informatie over de hygiënezones)

1 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Het bedrijf ligt verder dan 500 meter van een watervogelrijk 

gebied. 

Een watervogelrijk gebied bestaat uit een gebied waar zich gemiddeld vijf of 

meer vogelgrieprisico watervogels per hectare bevinden.

2 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren De bedrijfsgebouwen zijn zichtbaar vrij van plaagdieren en deze 

zijn goed dicht zonder gaten en kieren (op openingen voor 

ventilatie en uitloop na).

Geen toelichting

3 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren De bedrijfsgebouwen zijn gesloten (op openingen voor ventilatie 

en uitloop na) waardoor wilde vogels niet naar binnen kunnen.

Geen toelichting

4 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Plaagdierbeheersing vindt door een expert als IKB PSB plaats. De 

expert kan ook de pluimveehouder zelf zijn, zoals toegestaan 

binnen de IKB Kip of IKB Ei-voorschriften 

Geen toelichting

5 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Het bedrijfsterrein is goed ontwaterd, zodat er bij regenval geen 

water de bedrijfsgebouwen in kan stromen.

Geen toelichting

6 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Gras wordt kort gehouden en rondom de stallen is minimaal 10 

meter vrij van beplanting (uitgezonderd aanplanting in een 

eventueel uitloop gebied).

Geen toelichting

7 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Het bedrijfsterrein is vrij van voerresten, ook onder de silo's. Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

8 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Het bedrijfsterrein is niet toegankelijk voor andere dieren, zoals 

honden, katten en schapen.
Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

9 Plaagdieren, wilde vogels en andere dieren Waterafvoer van de daken van de bedrijfsgebouwen loopt via 

dakgoten en regenbuizen en wordt ondergronds afgevoerd.

Geen toelichting

AVINED-hygiënescan (in te vullen door de pluimveehouder via 'Mijn AVINED')

Hoofdstuk: algemeen en hygiënezones

Hoofdstuk: plaagdieren, wilde vogels en andere dieren



1 Personen Iedereen die werkzaam is op het pluimveebedrijf (inclusief 

eigenaar) komt alleen in contact met bedrijfsmatig gehouden 

pluimvee op dit bedrijf. Eigenaar en eventuele medewerkers 

komen dus niet in contact met hobbypluimvee.

Geen toelichting

2 Personen De bedrijfsgebouwen zijn zodanig afgesloten dat ongehinderde 

toegang door derden niet mogelijk is.

Geen toelichting

3 Personen Bezoekers die de dierverblijven betreden (groene zone) worden 

altijd geregistreerd in de bezoekersregistratie (datum, naam, 

bezochte stallen en reden bezoek) 

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. 

(
1
 voor meer informatie over de hygiënezones.)

4 Personen De hygiënesluis bestaat minimaal uit een functionerende wasbak 

met afvoer, stromend water, zeep en een handdoek. Ook is er een 

visueel schone en operationele bedrijfsdouche aanwezig.

Geen toelichting

5 Personen In de hygiënesluis zijn bedrijfskleren en/of (wegwerp)overalls en 

schoeisel beschikbaar. Deze zijn schoon én zonder gaten.

Geen toelichting

6 Personen Iedereen (inclusief eigenaar en medewerkers) die het 

bedrijfsterrein (oranje zone) betreedt, maakt consequent gebruik 

van de hygiënesluis. Hierbij worden minimaal de handen 

gewassen, er wordt van schoeisel gewisseld en bedrijfskleding 

aangetrokken.

Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

7 Personen Voorafgaand aan het betreden van dierverblijven (groene zone), 

maakt iedereen (inclusief eigenaar en medewerkers) gebruik van 

de douche in de hygiënesluis (indouchen).

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones)

8 Personen Iedereen die de stallen betreedt, doet dit met staleigen schoeisel. 

Hiermee wordt nooit buiten de dierverblijven (groene zone) 

gelopen, zelfs niet op het bedrijfsterrein of in een eventuele (vrije) 

uitloop.

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones)

9 Personen Iedereen die de stallen betreedt, doet dit met staleigen kleding of 

(wegwerp)overalls. Deze staleigen kleding wordt nooit gedragen 

buiten de dierverblijven (groene zone).

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones)

10 Personen Iedereen die de stallen betreedt doet dit met een 

haarnetje/hoofddeksel en een mondkapje.

Geen toelichting

11 Personen Na afloop van een bezoek aan de dierverblijven (groene zone), 

maakt iedereen (inclusief eigenaar en medewerkers) opnieuw 

gebruik van de douche in de hygiënesluis (uitdouchen).

In de groene zone bevinden zich de dierruimtes. Deze ruimte is afgesloten 

van de rode zone en is ook alleen te bereiken via de hygiënesluis in de 

oranje zone. 

(1 voor meer informatie over de hygiënezones)

12 Personen Chauffeurs (van voer, eieren, dieren) dragen wegwerp 

overschoenen, een wegwerp overall en een haarnetje wanneer ze 

het bedrijfsterrein (oranje zone) betreden.

Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

1 Voertuigen en materialen Materialen die tijdens een ronde de stal worden ingebracht (zoals 

strooisel of stalinventaris), worden afgeschermd bewaard en zijn 

niet bereikbaar voor plaagdieren, wilde vogels en andere dieren.

Geen toelichting

2 Voertuigen en materialen Er zijn duidelijk aangegeven parkeerplaatsen aanwezig buiten het 

bedrijfsterrein (in de rode zone) voor medewerkers en bezoekers.

In de rode zone bevindt zich het parkeerterrein en het perceel tot aan de 

ingang van de hygiënesluis. In de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich 

de hygiënesluis en het bedrijfsterrein tot aan de ingang van de dierruimtes. 

(
1
 voor meer informatie over de hygiënezones)

3 Voertuigen en materialen Bij het verlaten van het bedrijfsterrein (oranje zone) is een 

afvalbak aanwezig waar wegwerpmaterialen (zoals 

overschoentjes) in gedeponeerd kunnen worden.

Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

4 Voertuigen en materialen Er wordt alleen gebruik gemaakt van bedrijfseigenmateriaal. Geen toelichting

5 Voertuigen en materialen Bedrijfseigenmaterialen worden gereinigd en ontsmet voordat ze 

in de stal gebruikt worden.

Geen toelichting

6 Voertuigen en materialen Vrachtwagens, tractoren en personenauto's komen nooit op het 

bedrijfsterrein (oranje zone) zonder reiniging en ontsmetting van 

wielen en wielkasten.

Het bedrijfsterrein (1oranje zone) is een samenhangend geheel van 

productie-eenheden, bestaande uit één of meerdere gebouwen of 

gedeelten, gelegen op één perceel: waar pluimvee wordt gehouden en 

ongesorteerde eieren worden verzameld/ontvangen. Ook behoren hiertoe 

locaties als het erf, de werkplaats, loods, voersilo(’s) en de eventueel 

aanwezige uitloop (mits het pluimvee gerelateerd is). Het woonhuis maakt 

hier geen onderdeel van uit.

Hoofdstuk personen

Hoofdstuk: voertuigen en materialen



1 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers De kadaveropslag is gekoeld, afsluitbaar en gemakkelijk schoon te 

maken.

Geen toelichting

2 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers Het destructiebedrijf komt nooit op het bedrijfsterrein (oranje 

zone), maar blijft er buiten (in de rode zone).

In de rode zone bevindt zich het parkeerterrein en het perceel tot aan de 

ingang van de hygiënesluis. In de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich 

de hygiënesluis en het bedrijfsterrein tot aan de ingang van de dierruimtes. 

(
1
 voor meer informatie over de hygiënezones)

3 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers De kadaverton wordt na het legen altijd gereinigd en ontsmet. Geen toelichting

4 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers Mest van een vorige ronde is altijd afgevoerd, voordat er nieuwe 

dieren komen.

Geen toelichting

5 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers Mestcontainers en mestvrachtwagens komen niet in de oranje 

zone.

In de oranje zone (overgangsweg) bevindt zich de hygiënesluis en het 

bedrijfsterrein tot aan de ingang van de dierruimtes. 

(
1 

voor meer informatie over de hygiënezones)

6 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers De plaats waar de mestcontainer en mestvrachtwagen staan en de 

rijpaden van machines worden na mestafvoer gereinigd en 

ontsmet.

Geen toelichting

7 Aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers Er wordt gewerkt middels all-in-all-out. Er worden geen dieren 

tijdens een ronde bijgeplaatst of uitgeladen, ook niet in andere 

stallen.

Geen toelichting

1 Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer Het bedrijfsterrein (oranje zone) wordt gereinigd en ontsmet na 

een risicovolle gebeurtenis.

Onder risicovolle gebeurtenis wordt verstaan: mest van plaagdieren, wilde 

vogels óf een verplaatsing over het bedrijfsterrein (oranje zone) door een 

voertuig of persoon van buitenaf zonder hygiënemaatregelen.

1
 voor meer informatie over de oranje hygiënezone.

2 Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer Stallen en inventaris worden na elke ronde gereinigd.

3 Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer Stallen en inventaris worden na elke ronde, na reiniging, ontsmet. Geen toelichting

4 Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer De stallen zijn in goede conditie zonder scheuren en kieren in 

vloeren, muren en plafonds.

Geen toelichting

5 Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer In geval van problemen door een dierziekte wordt altijd direct de 

dierenarts geconsulteerd.

Geen toelichting

1 Eieren Eiertrays, pallets en containers die bedrijfsgebouwen 

binnenkomen zijn altijd visueel schoon. Zo niet, dan worden ze 

geweigerd.

Geen toelichting

2 Eieren De eierverzamelplaats is opgeruimd en vrij van mest en kadavers. Opgeruimd wil zeggen dat spullen opgeborgen zijn als deze niet nodig zijn.

3 Eieren Het eierverzamellokaal wordt dagelijks gereinigd en ontsmet, er 

zijn geen oude vuilresten of spinnenwebben aanwezig.

Geen toelichting

4 Eieren Er is een aparte en geïsoleerde eierbewaarplaats met goed 

reinigbare wanden en vloeren.

Goed reinigbaar wil zeggen vlak en glad zonder gaten, scheuren of kieren.

5 Eieren Reiniging en ontsmetting van de eierbewaarplaats vindt plaats 

minstens elke keer na het ophalen van de eieren.

Geen toelichting

1 Uitloopbeheer Het gehele uitloopterrein is vanaf de stal met gaas van tenminste 

één meter hoogte afgerasterd.

Geen toelichting

2 Uitloopbeheer Er is aan de uitloopzijde die aan de stal grenst een verharde/droge 

strook van minimaal drie meter breed aanwezig.

Geen toelichting

3 Uitloopbeheer Bij het betreden van het bedrijfsterrein of stal vanuit de uitloop (of 

andersom) wordt gewisseld van schoeisel: dit wil zeggen dat er in 

de uitloop een apart paar laarzen wordt gebruikt.

Geen toelichting

4 Uitloopbeheer De uitloop is visueel vrij van wilde watervogels, plaagdieren en 

andere dieren.

Geen toelichting

5 Uitloopbeheer De uitloop is gedraineerd en vrij van plassen, poelen of vijvers. Drainage kan bijvoorbeeld door het terrein goed af te laten lopen naar 

greppels of met drainagebuizen.

6 Uitloopbeheer De uitloop wordt dagelijks gecontroleerd en is vrij van dode dieren 

en voerresten.

Geen toelichting

Kijk op de website van het CTGB voor een overzicht van de toegelaten middelen: https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations

Hoofdstuk: aan- en afvoer van dieren, mest en kadavers

Hoofdstuk: Reiniging, ontsmetting en ziektebeheer 

Hoofdstuk: Eieren (uitsluitend legpluimveebedrijf

Hoofdstuk: Uitloopbeheer (uitsluitend legpluimveebedrijf)

1https://www.avined.nl/themas/bedrijfsmanagement/bedrijfshygiene/hygienezones-van-het-pluimveebedrijf
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