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1675440 AVIAIRE INFLUENZA: DEROGATIE OP DE OPHOKVERPLICHTING VOOR 
ROOFVOGELS 

Doel 
Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder activiteiten met roofvogels 
kunnen worden georganiseerd. 

Versie 
datum: 19.02.2021 
versienummer: 1 
verwijzing: 1675440 v1 

Bijlagen aan dit document 
nihil 

Referentiemateriaal 
KB van 5 mei 2008 
betreffende de bestrijding 
van vogelgriep 

Bestemd voor 
allen 

 

Context 

Het H5-vogelgriepvirus wordt verspreid door wilde vogels. Gehouden vogels, die in contact komen met besmette 
wilde vogels kunnen zelf besmet worden. Roofvogels, die gebruikt worden bij activiteiten in open lucht, lopen een 
bijzonder risico om besmet te worden. Zij moeten daarom – net als andere gehouden vogels en pluimvee – sinds 
15.11.2020 door een beslissing van Minister van landbouw David Clarinval opgesloten of onder netten afgeschermd 
worden, zodat het risico van besmetting door wilde vogels minimaal is. 

Dit document beschrijft de versoepelingen, die het FAVV invoert op het vlak van de ophokverplichting voor 
roofvogels. Zij helpen welzijnsproblemen te voorkomen bij deze dieren en bieden de roofvogelhouders de 
mogelijkheid om bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren. 

Hoewel het risico op besmettingen met vogelgriep voor roofvogels door de derogaties toeneemt en het gebruik van 
roofvogels bij buitenactiviteiten mogelijk besmette wilde vogels kan doen vluchten, is de impact daarvan in de huidige 
omstandigheden beperkt, mits de houder de nodige voorzichtigheid aan de dag legt. 

Derogaties 

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn vanaf 20.02.2021 opnieuw toegestaan: 

- het opleiden/trainen van roofvogels; 

- het geven van demonstraties; 

- het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild; 

- het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren. 

Voorwaarden 

Deze derogaties zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:  

- De problematiek rond vogelgriep en in het bijzonder de epidemiologische toestand bij wilde vogels blijft stabiel 
of evolueert in gunstige zin. 
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- Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zgn. gevoelige natuurgebieden. Dit 
zijn waterrijke gebieden waar veel watervogels verblijven en het risico op besmette vogels groot is. De ligging 
van deze zones is terug te vinden via de onderstaande link naar de website van het FAVV. De kaart op deze 
webpagina is inzoombaar tot op straatniveau. 
www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/. 

- Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan. 

- De roofvogelhouder, die gebruik maakt van de derogaties, hanteert de volgende voorzorgen: 

- Het blijft verplicht om alle roofvogels binnen of onder netten te voederen en te drenken. 

- Roofvogels, die gebruikt zijn bij buitenactiviteiten, worden waar mogelijk een week apart gehuisvest om 
een eventuele besmetting niet over te dragen naar de andere gehouden vogels. 

- Een houder, die eveneens pluimvee of andere vogels houdt: 

- past de verbodsbepalingen rond vogelgriep onverminderd toe voor alle pluimvee en andere vogels die 
hij houdt. Deze moeten m.a.w. opgehokt blijven of met netten afgeschermd worden om het risico op 
besmetting door wilde vogels minimaal te houden; zij moeten eveneens afgeschermd of binnen worden 
gevoederd en gedrenkt. 

- past de nodige bioveiligheidsmaatregelen toe om versleping van ziekte tussen de roofvogels, die 
gebruikt worden bij buitenactiviteiten, en andere gehouden vogels en pluimvee te voorkomen. Dit 
betekent minimaal dat apart schoeisel wordt gebruikt voor de ruimten waar deze roofvogels gehouden 
worden en de plaatsen waar andere vogels gehouden worden, en dat de handen worden gewassen en 
ontsmet na elke activiteit in één van de hokken. 

Toepassing 

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 20.02.2021. 


