
Van: Eric Dubois <dubois.e@kbdb.be> 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 17:29 
Onderwerp: FW: nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type 
H5N1 bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, - 
Urgentie: Hoog 
  
Aan de verenigingen van Vlaams-Brabant en Limburg 
  
  
Beste, 
  
Er is een uitbraak van Vogelgriep vastgesteld in Zoutleeuw. De mededeling van het 
FAVV van heden 22 juni werd op de website vermeld. 
 

Dit heeft gevolgen voor de verenigingen en hokken gelegen in de 
beschermingszone van 3 km of de bewakingszone van 10 km. 
 
De liefhebbers worden aangeschreven via post waar geen mailadres is, per mail als 
we er wel één hebben. 
 
Concreet betekent dit voor de 3 en 10 km zone : 
  
De duiven in de beschermingszone (3 km)  moeten opgehokt worden en mogen niet 
deelnemen wedstrijden en andere verzamelingen. 
  
In de bewakingszone (10 km)  mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen 
MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen. 
  

Vermits er geen duiven verzameld mogen worden in de beiden 
zones (3 en 10 km) kunnen de verenigingen die in de zones vallen 
niet inkorven. 
  
De overige verenigingen die niet in de zones vallen mogen inkorven 
doch mogen geen hokken aannemen die in de zones vallen. 
  
Gelieve het nodige te doen teneinde de regels te respecteren. 
  
Met vriendelijke groeten 
KBDB Limburg en Vlaams-Brabant 
De provinciale secretaris, 
Eric Dubois 
  
  
  
Van: Eric Dubois 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 15:02 
Aan: mandatarissen Vlaams-Brabant <mandatarissenVlaams-
Brabant@kbduivenliefhebbersbond.onmicrosoft.com> 
CC: Wim Kempeneers (transportkempeneers@gmail.com) 
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<transportkempeneers@gmail.com> 
Onderwerp: FW: nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type 
H5N1 bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, - 
  
  
Beste, 
  
Hierbij een mail van het FAVV waarbij Vogelgriep werd vastgesteld in 
Zoutleeuw. 
  
Zoals gebruikelijk verwacht ik nog een excel-lijst met de liefhebbers die in de 
zone vallen en verwittigd moeten worden. 
 
Mvg 
Eric 
  
  
  
  
Onderwerp: nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 
bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, - nouveau foyer d'influenza aviaire hautement 
pathogène de type H5N1 chez un négociant en oiseaux à Zoutleeuw, 
  

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld, ditmaal 

bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. De besmetting werd ontdekt bij een gerichte 

controle van het FAVV. 
  
Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn 

afgebakend. 

In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht: zie hiervoor de beide 

instructies in bijlage. Gezien de handelaar enkel dieren heeft bestemd voor het hobbycircuit, zijn de 

derogaties voor afvoer van slachtpluimvee en broedeieren onmiddellijk van toepassing. Er zijn een 15-

tal houderijen in de zones. 

De bron van de besmetting is nog in onderzoek. De besmetting is niet van tel voor onze vrije status 

voor commercieel pluimvee, die ons land begin deze maand opnieuw verkregen heeft van de WOAH 

(voorheen OIE). Aangezien sommige derde landen ook rekening houden met besmettingen bij 

hobbyvogels, zullen er mogelijk toch embargo’s volgen. 

Ik geef nog mee dat er in de afgelopen 2 weken bijkomende besmettingen zijn vastgesteld bij wilde 

vogels. Behalve de ganse kust, zijn er ook gevallen vastgesteld in OVL, in de omgeving van Gent. 

Alle informatie wordt op de webpagina’s vogelgriep geplaatst: 
•       https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ 

•       https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/ 

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid. 
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Un nouveau foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1 a été confirmé, cette fois-ci 

chez un négociant en oiseaux à Zoutleeuw, en Brabant flamand. La contamination a été découverte 

suite à un contrôle ciblé de l’AFSCA. 

L'exploitation va être dépeuplée et les zones de protection (3 km) et de surveillance (10 km) 

classiques ont été délimitées. 

Les mesures habituelles sont en vigueur dans les deux zones réglementées: voir les instructions ci-

jointes. Comme le négociant ne possède que des animaux pour le circuit amateur, les dérogations 

pour l'enlèvement des volailles d'abattage et des œufs à couver sont immédiatement applicables. Il y 

a une 15-aine d’élevages dans les zones. 

La source de la contamination fait toujours l'objet d'une enquête. La contamination n'affecte pas notre 

statut de pays indemne pour les volailles commerciales, que notre pays a de nouveau obtenu de 

l'OMSA (anciennement OIE) au début de ce mois. Toutefois, étant donné que certains pays tiers 

tiennent également compte des contaminations chez les oiseaux détenus, des embargos pourraient 

suivre. 

Pour finir, au cours des deux dernières semaines, de nouvelles contaminations ont également été 

identifiées chez des oiseaux sauvages. Outre l'ensemble de la côte, il y a également eu des cas en 

OVL, dans les environs de Gand. 

Toutes les informations seront mises sur les pages internet consacrées à la grippe aviaire : 
•       https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/ 

•       https://www.favv-afsca.be/consommateurs/extra/grippeaviaire/ 

Un communiqué de presse sera également diffusé plus tard dans l’après-midi. 
  

 
  
  
  
  
  
Ingeborg Mertens 
Crisispreventie en incidentenbeheer 
FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
Food Safety Center, 8e verdieping 
Kruidtuinlaan 55 
1000 Brussel 
tel. 02 211 82 73 
fax 02 211 82 70 
GSM 0472 406377 
e-mail ingeborg.mertens@favv-afsca.be 
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