Bijlage:
ln het beschermingsgebied zijn volgende maatregelen van toepassing:
ledere houder van duiven en pluimvee dient binnen de 7 dagen (uiterlijk 25 juli 2018) aangifte te doen bij
de stad Eeklo van het aantal gehouden duiven en pluimvee. De stad dient deze lijst zonder veruvijl over te
maken aan het FAW, Lokale Controle-Eenheid (LCE) OVB, Primaire productie, dierlijke sector, Gaston
Crommenlaan 6/1000, 9050 Gent.
De verantwoordelijken van professionele pluimveebedrijven zijn ertoe gehouden om al het pluimvee van
hun bedrijf te laten onderzoeken door een dierenarts en een bewijs van geldige vaccinatie van het
pluimvee (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) van hun bedrijf te tonen ofirel het
pluimvee te laten vaccineren door de dierenarts. De dierenarts voert bij zijn bezoek een klinisch
onderzoek en een telling uit van al het pluimvee op het bedrijf. Hij levert aan de houder een getuigschrift
af (MB 04.05.1992) en maakt binnen de 24 uren een dubbel over aan de LCE OVB, Primaire productie,

dierlijke sector, Gaston Crommenlaan 611000, 9050 Gent.
Hobbyhouders moet binnen de 7 dagen al hun pluimvee of duiven (met uitzondering van eenden, ganzen
en dwergkwartels) tegen Newcastle (paramyxovirus) laten vaccineren, indien geen attest van vaccinatie
uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.
Elk vervoer van pluimvee, duiven en broedeieren is verboden met uitzondering van:

o
.

Het rechtstreeks vervoer van slachtpluimvee naar een slachthuis aangeduid door de LCE;
Het rechtstreeks transport van eendagskuikens en broedeieren naar een pluimveebedrijf mits
akkoord van de LCE en onder dekking van een door de LCE afgeleverde vervoertoelating.
Dit bedrijf wordt dan door het FAW onder toezicht geplaatst;

¡

De doorvoer over autosnelwegen of over het spoorwegnet.

Er geldt hiervoor een verzamelverbod voor pluimvee, duiven en andere vogels.
¡ Het vervoer en de uitspreiding van strooisel en pluimveemest zijn verboden (behalve met
schriftelijke toestemming van de LCE).
. De toegang tot pluimveehokken, -rennen en duiventillen is verboden, uitgezonderd voor
personen die gewoonlijk de dieren verzorgen. Deze personen zijn echter gehouden zich bij het
verlaten van het bedrijf aan de door de FAW voorgeschreven ontsmettingsmaatregelen te
onderwerpen.
Deze maatregelen zijn van toepassing tot minstens 7 auqustus 2018 (21 dagen na het begin van de
maatregelen in de zone).

INVENTARIS: HOUDER VAN PLUIMVEE

- HOUDER VAN VOGELS

Verantwoordelijke (naam en voornaam)
Adres:

Telefoon/gsm: ......

Pluimveesoort
(aankruisen)

tr

kip

D

kalkoen

tr

patrijs

o

duif

E

loopvogel

tr

parelhoen

E

fazant

o

kwartel

Soort (en categorie)

E

ZINAAN

soort activiteit
(indien van toepassing)

aantal

Totaal
Mogelijke activiteiten zijn bijvoorbeeld: broeierij, legkippen, vleeskippen, sier, handelaar, kinderboerderij,

dierenpark, zoo, ...
Hobbyhouders moet binnen de 7 daqen al hun pluimvee of duiven (met uitzondering van eenden, ganzen
en dwergkwartels) tegen Newcastle (paramyxovirus) laten vaccineren, indien geen attest van vaccinatie
uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden kan voorgelegd worden.

(datum)

Opgemaakt te Eeklo, op.
H andte ke ni ng van d e verantwoorde

I

ijke

Bezorg dit formulier aan Stadskantoor
naar om gevinq@eeklo. be

-

dienst Omgeving

-

lndustrielaan 2 te 9900 Eeklo of stuur dit door

