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Ziekte van Newcastle: F.A.Q. versie 5 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN 
NEWCASTLE  

1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle? 

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle? 

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens? 

5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België? 

6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet? 

7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar? 

8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België? 

9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België? 

10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan? 

11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België? 

12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden? 

13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België? 

14. Moet ik mijn pluimvee ophokken? 

15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven? 

 

1. Welke vogels vallen onder pluimvee? 

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, 

kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven bestemd voor de voedselketen (via het 

slachthuis).  

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle? 

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van 

de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder 

ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde 

eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.  

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een 

massale sterfte op. 
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3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle? 

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Kippen zijn in het 

algemeen zeer gevoelig voor het virus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziektetekens 

en sterfte vertonen. Eenden en ganzen kunnen met het virus besmet zijn zonder 

symptomen te vertonen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden. 

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens? 

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en 

kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de 

volksgezondheid. 

5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België? 

De verkoop van pluimvee aan hobbyhouders is terug toegelaten onder strikte 

voorwaarden. 

Op de wekelijkse markten mogen enkel professionele pluimveehandelaars hobbypluimvee 

verkopen. Deze verkoop is onderworpen aan strenge voorwaarden. De 

pluimveehandelaar moet wekelijks een aanvraag indienen bij zijn Lokale Controle-eenheid 

(LCE) van het FAVV. Het aangeboden pluimvee moet rechtstreeks afkomstig zijn van een 

professionele pluimveebedrijf met een toelating 10.1 of 10.2. Alle andere voorwaarden 

kan u vinden in het document “toelichting” voor commerciële verzamelingen: 

http://www.favv-

afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen 

De verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht 
wordt, waaronder Aveve, Horta en Tom&Co, is toegelaten op voorwaarde dat het 
pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan 
het betrokken verkooppunt. 

De rechtstreekse verkoop aan particulieren of hobbyhouders vanop een professioneel 
pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel. 

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen is eveneens toegelaten 

onder strikte voorwaarden. Zie de volgende vragen. 

De verkoop van pluimvee van hobbyhouders aan professionele handelaars en de 

uitwisseling van pluimvee tussen hobbyhouders blijven verboden, met uitzondering van de 

occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen. Voor meer details, zie de 

volgende vragen. 

6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet? 

Als particulier is het op internet aanbieden van pluimvee om te verkopen, te ruilen of weg 

te geven, verboden. 

7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar? 

Het overnemen, aankopen en/of terugnemen door een professionele handelaar van 

pluimvee afkomstig van een particulier is verboden. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
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8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België? 

Verzamelingen van in gevangenschap gehouden vogels verschillend van pluimvee, zoals 

duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels, beurzen 

van papegaaien, parkieten,… zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.  

De organisator van de verzameling registreert zich vooraf bij de lokale controle-eenheid 

(LCE) van het Voedselagentschap.  

Hij houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun vogels 

deelnemen.  

Hij stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid van de aanwezige 

vogels.  

In een afgebakende zone rond een haard zijn verzamelingen steeds verboden. 

Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document “Maatregelen van kracht in 

gans België” op http://www.favv-

afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen 

 

9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België? 

Niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee kunnen terug doorgaan onder strikte 

voorwaarden. 

Alle aanwezige pluimvee moet voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring 

en moet ten minste 3 weken en ten laatste 9 maanden geleden tegen de ziekte van 

Newcastle gevaccineerd zijn.  

De organisator moet een toelating vragen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE) van het 

Voedselagentschap.  

De andere voorwaarden kan u vinden in het document “Toelichting” voor niet-

commerciële verzamelingen op http://www.favv-

afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen 

10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan? 

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen, kan 

doorgaan onder strikte voorwaarden. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.  

Onder occasionele verkoop verstaat men de verkoop door hobbyhouders van een 

overschot aan vogels en pluimvee die niet zijn aangekocht en die niet gekweekt werden 

met het oog op de verkoop ervan. Occasionele verkoop kent een uitzonderlijk karakter en 

heeft betrekking op een minderheid van de deelnemende dieren. 

11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België? 

Professionele verkopers kunnen onder strikte voorwaarden pluimvee verkopen op 

markten en op hun bedrijfsadres.  

De aankoop of overname door professionele verkopers van pluimvee afkomstig van 

particulieren is verboden. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen
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Pluimvee mag momenteel niet tussen particulieren worden uitgewisseld. De enige 

uitzondering hierop is de occasionele verkoop van hobbypluimvee op niet-commerciële 

verzamelingen zoals tentoonstellingen en wedstrijden. Zie ook de vorige vraag. 

12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden?  

Enkel wanneer zij deelnemen aan niet-commerciële verzamelingen, moeten eenden en 

ganzen tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd worden. Zij moeten dan ook 

voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring. 

De vaccinatie gebeurt bij voorkeur met een geïnactiveerd vaccin. 

13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België? 

Nee, tenzij alle voorwaarden voor deelname aan een niet-commerciële verzameling 

vervuld zijn. 

14. Moet ik mijn pluimvee ophokken? 

Op dit moment moet pluimvee niet opgehokt of afgeschermd worden.  

15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?  

Momenteel is er geen ophokplicht of afschermplicht voor duiven.  

Alle duiven, met uitzondering van sierduiven, moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte 

van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen. 
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