ZIEKTE VAN NEWCASTLE
Toelichting bij het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen
betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Vanaf 1 augustus 2018 zullen de verbodsbepalingen van het noodbesluit (van 2 juli 2018) voor
onbepaalde tijd verlengd worden met de inwerkingtreding van het nieuw ministerieel besluit. Tegelijk
worden er ook afwijkingen toegestaan om de pluimveehandelaars in staat te stellen om hun
activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, te hervatten en de verkoop van
hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten
aan professionele pluimveehandelaars, die aan volgende strikte voorwaarden voldoen:




Aanvoer:
•

Het pluimvee dat aanwezig is op de inrichting van de pluimveehandelaar en dat door hem
wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van inrichtingen met een
toelating 10.1 of 10.2, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot
vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande
registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

•

Voor elk vervoer van het in punt 1 bedoeld pluimvee naar de inrichting van de
pluimveehandelaar wordt een papieren verplaatsingsdocument opgesteld door de
vervoerder volgens het model verplaatsingsdocument (met het luik “vaccinatie” zie
instructies verplaatsingsdocument).

•

Het pluimvee werd op deze bedrijven volledig gevaccineerd tegen de ziekte van
Newcastle overeenkomstig het ministerieel besluit van 25 januari 1993 houdende
reglementering van de vaccinatie tegen pseudo-vogelpest en tot wijziging van het
ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de
pseudo-vogelpest.

Deelname aan commerciële verzamelingen, met inbegrip van markten:
•

Voor elke deelname aan een verzameling vanuit de inrichting van een pluimveehandelaar
moet een nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt worden door de pluimveehandelaar
volgens het model verplaatsingsdocument (zonder het luik “vaccinatie” zie
instructies verplaatsingsdocument). Dit verplaatsingsdocument kan zowel voor de
verplaatsing heen als terug gebruikt worden. Daarnaast moet de pluimveehandelaar
op elke verzameling per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee ook de
verplaatsingsdocumenten als bedoeld in punt 2 bijhebben en deze op vraag voorleggen.

•

Elke pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan
verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE die bevoegd is
voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die
in die planning zijn opgenomen.



Administratie:

De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels die hij houdt op zijn inrichting een
register bij te houden met de volgende gegevens:
a) datum van aanvoer;
b) aantal aangevoerde dieren;
c) herkomst van de dieren;
d) aantal verkochte dieren per dag op de inrichting en/of op de markt;
e) productiviteit van de toom waaronder verbruik van voeder;
f) de ziekte, de sterfte en de oorzaken daarvan.


Verhoogd toezicht:
De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier, met een aanvraagformulier voor autopsie
opgemaakt door zijn dierenarts, over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium
van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza.
De kosten voor de onderzoeken zijn ten laste van het Agentschap, en de kosten van de
aanvoer zijn voor de pluimveehandelaar.



Vaccinatie:
Pluimvee en hobbypluimvee die nog aanwezig zijn bij de pluimveehandelaar en die niet
afkomstig zijn van de in punt 1 bedoelde bedrijven, mogen niet verhandeld worden, tenzij ze
een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle, en dienen apart
gehouden te worden van het in punt 1 vermelde pluimvee.

