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Samenvatting 
 
Vraagstelling 
Sinds midden oktober 2020 zijn in Europa al verschillende uitbraken van vogelgriep door 
hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) H5Nx vastgesteld, zowel in kwekerijen van 
gedomesticeerd pluimvee als bij wilde vogels. In dat verband en gezien de eerder uitgebrachte 
adviezen 06-2015 en 09-2015 worden aan het Wetenschappelijk Comité drie vragen gesteld: 
 

- Is het advies 09-2015 van het SciCom over hoogpathogene aviaire influenza, en met 
name de stam H5N8, nog steeds van toepassing, of is de situatie inmiddels 
veranderd ? 

- Moeten de aanbevelingen aan de Gewesten rond passieve monitoring bij in het wild 
levende vogels worden aangepast ? 

- Acht het Wetenschappelijk Comité in de huidige situatie aanvullende preventieve 
maatregelen nodig, en zo ja, welke? Indien deze een ophokregeling voor pluimvee 
betreffen, wanneer acht het Wetenschappelijk Comité een ophokregeling nodig voor 
commercieel pluimvee en wanneer voor hobbypluimvee ? 

 
Op het moment van de opstelling van dit advies zijn ook in België de eerste 
besmettingsgevallen (subtype H5N8) bij wilde vogels vastgesteld. Er werden al 
ophokmaatregelen afgekondigd voor gedomesticeerd pluimvee, inclusief voor het door 
particulieren gehouden pluimvee. De derde vraag zal dus meer betrekking hebben op de duur 
en de opheffing van de ingevoerde maatregelen.  
 
Methode 
Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd op basis van expertopinie, gegevens uit de 
wetenschappelijke literatuur, de resultaten van de actieve en passieve monitoring bij de wilde 
avifauna en de conclusies en aanbevelingen die reeds beschikbaar zijn in het sneladvies 06-
2015 en het advies 09-2015 van het Wetenschappelijk Comité. 
 
Conclusies 
De evolutie van de wereldwijde en Belgische epidemiologische context voor H5Nx sinds 
advies 09-2015 toont de complexiteit van de genetische evolutie van deze virussen aan, met 
regelmatige herschikkingen tussen HPAIv-stammen of van HPAI-stammen met lokale 
laagpathogene aviaire influenza (LPAIv)-stammen, en bevestigt de overheersende rol van de 
migraties van wilde vogels in de lokale introducties bij de wilde avifauna. Regelmatig worden 
nieuwe stammen uit Zuidoost-Azië geïmporteerd via trekvogels en de knooppunten van de 
migratieroutes (Siberië). De contacten die deze trekvogels kunnen hebben met de lokale wilde 
avifauna tijdens hun verschillende stopplaatsen, kunnen leiden tot de uitbraak van lokale 
haarden. Deze situatie is de afgelopen jaren steeds vaker voorgekomen en verhoogt het risico 
op een introductie van het virus in de sector van het professionele pluimvee.  
 
De talrijke infecties die in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en 
Denemarken werden vastgesteld, evenals de recente gevallen in België, wijzen op de 
aanwezigheid van een sterke infectiedynamiek door H5Nx (dat bestaat uit minstens drie 
verschillende subtypes: H5N1, H5N5 en H5N8 clade 2.3.4.4b, waarvan de laatste in de 
meerderheid is) bij de wilde avifauna in Noord- en Noordwest Europa.  Deze infecties 
bevestigen dat er een risico bestaat dat deze virussen in de pluimveebedrijven zullen 
opduiken. Rekening houdend met de huidige migratieperiode van wilde vogels (van Noord 
naar Zuid) die door België loopt, moesten er bijzondere waakzaamheids- en 
preventiemaatregelen worden genomen op het grondgebied. Het Wetenschappelijk Comité is 
van mening dat de maatregelen die het FAVV onlangs heeft genomen, in verhouding staan tot 
de huidige epidemiologische context. 
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De (rechtstreekse en onrechtstreekse) overdrachtwegen naar de commerciële of niet-
commerciële bedrijven (hobbykwekers), de gedomesticeerde of wilde gevoelige soorten, het 
pathogeen karakter, het zoönotische potentieel (geen aanwijzingen hiervoor) en de 
risicoperiode (vooral de migratieperiode in de herfst) zijn nog steeds dezelfde als degene die 
in de adviezen 06-2015 en 09-2015 worden vermeld. Het alarmsysteem, dat gebruikmaakt van 
het opvangen van waarschuwingssignalen van de gebieden die stroomopwaarts van de 
belangrijkste migratieroute boven België zijn gelegen, en de daarin genoemde opties voor 
risicobeheer zijn dus nog steeds geldig.  
 
Voor het Wetenschappelijk Comité is de passieve monitoring bij de wilde avifauna belangrijk 
en de kwaliteit, gevoeligheid en doeltreffendheid ervan moeten worden verhoogd, vooral 
tijdens de risicoperiode. Het Wetenschappelijk Comité stelt aan de bevoegde autoriteiten 
verschillende pistes voor om de passieve monitoring zowel op het niveau van de wilde avifauna 
als in de niet-professionele sector van het gedomesticeerde pluimvee te verbeteren. Afgezien 
van de verbeteringen die in de passieve monitoring moeten worden aangebracht, stelt het 
Wetenschappelijk Comité geen andere preventieve maatregelen voor dan degene die in  het 
advies 09-2015 werden voorgesteld. 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er een zoönotisch 
risico bestaat in verband met de H5Nx stammen die op het Belgische grondgebied aanwezig 
kunnen zijn. Het Wetenschappelijk Comité benadrukt echter dat elementaire (preventieve) 
bioveiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen bij het omgaan met (wilde of 
gedomesticeerde) vogels waarvan wordt vermoed of is bevestigd dat ze met H5Nx zijn besmet. 
Dit zijn maatregelen die ook het risico van verspreiding bij de wilde vogels of in de 
pluimveesector beperken. 
 
Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat de ophokplicht voor het pluimvee een 
economische impact en een impact op het dierenwelzijn kan veroorzaken. Daarnaast 
benadrukt het Comité dat het belangrijk is om bij het opheffen van de ophokplicht voor 
gedomesticeerd pluimvee (d.w.z. het einde van de risicoperiode) met deze twee elementen 
rekening te houden. Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten deze effecten in combinatie met 
het seizoensgebonden karakter van de herfstmigratie en het lagere risico van de lentemigratie, 
worden gecombineerd met een regelmatige beoordeling van de situatie zodat de ophokplicht 
uiterlijk zo snel als mogelijk kan worden opgeheven  als de epidemiologische indicatoren 
(signalen opgevangen via de passieve monitoring en meldingen van de buurlanden) gunstig 
zijn. 
 
Aanbevelingen 
 
Gedurende deze periode benadrukt het Wetenschappelijk Comité het belang van preventieve 
bioveiligheidsmaatregelen, in het bijzonder deze die op 'bioexclusie' (externe bioveiligheid) zijn 
gericht om het risico van een directe (door contacten met wilde vogels) of indirecte (door 
levende (menselijke) of niet-levende (materiële) vectoren) insleep van het virus in de 
commerciële bedrijven te verminderen. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een voorruimte 
aan de ingang van elk compartiment die bestaat uit een duidelijk onderscheidbare vuile en 
schone zone en waar het dragen van bedrijfseigen schoeisel en kledij verplicht is. Voor de 
hobbykwekers en de commerciële pluimveebedrijven met een vrije uitloop moeten daaraan 
preventieve maatregelen tegen rechtstreekse contacten met wilde vogels worden toegevoegd, 
met inachtneming van het dierenwelzijn, bijvoorbeeld door het gebruik van netten over de 
ruimten in openlucht. Wilde vogels mogen geen toegang hebben tot het drinkwater voor 
gedomesticeerde of in gevangenschap levend pluimvee. Het Wetenschappelijk Comité dringt 
erop aan dat deze oplossingen op een duurzame manier worden toegepast, zodat ze opnieuw 
kunnen worden geactiveerd telkens wanneer het risico wordt aangetoond. Tot slot beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om bijzondere aandacht te besteden aan de controle op de 
bioveiligheid tijdens het verkeer van personen en voertuigen tussen bedrijven. Het 
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Wetenschappelijk Comité raadt aan om de commerciële pluimveebedrijven die het meeste 
risico lopen door hun nabijheid ten opzichte van kwetsbare natuurgebieden in kaart te brengen, 
zodat in tijden van verhoogd risico een gerichte monitoring kan worden overwogen. 
Rekening houden met de rol die de pluimveehandelaren in 2017 hebben gespeeld, beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om bijzondere aandacht te besteden aan hen op het gebied van 
informatie en controle gedurende de gehele periode van verhoogd risico.    
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt de bevoegde risicobeheerders aan om de passieve 
monitoring bij wilde vogels (verzamelen van kadavers en het melden van vogels die nerveuze 
verschijnselen vertonen) op een voldoende hoog niveau te houden en te intensiveren tijdens 
de risicoperioden, door erop te anticiperen via de detectie van vroegtijdige 
waarschuwingssignalen stroomopwaarts van de migratieroutes. Het Wetenschappelijk Comité 
beveelt aan om de melding van sterftegevallen bij pluimvee van particulieren (hobbyhouderij) 
te stimuleren. Een versterking van de waakzaamheid en de bewustwording van de 
beroepssectoren, dierenartsen (gespecialiseerd in gevogelte of met klanten die 
hobbypluimvee of siervogels houden) en hobbyisten, evenals het grote publiek, moeten in 
tijden van een verhoogd risico systematisch worden uitgevoerd.  
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan om de preventie- en quarantaineprocedures 
(bioveiligheid) binnen de revalidatiecentra tijdens risicoperiodes (opnieuw) toe te passen.   
 
Tot slot raadt het Wetenschappelijk Comité aan om in de strijd tegen de HPAIv een op de 
betrokkenheid van de burgers gebaseerd waakzaamheidssysteem in te voeren ('citizen 
science'). Dit systeem zou uit twee delen kunnen bestaan: 
 

- een deel dat berust op de betrokkenheid van de burger, inclusief hobbykwekers, bij de 
passieve monitoring van de wilde avifauna (door het vergemakkelijken en 
automatiseren van de aangifte van sterftegevallen bij vogels); 

- een deel dat gericht is op de oprichting van een registratieplatform voor hobbykwekers 
en particulieren met gedomesticeerd of in gevangenschap levend pluimvee. Via dit 
platform zouden deze houders gemakkelijker op de hoogte kunnen worden gebracht, 
toegang kunnen krijgen tot gedetailleerde informatie en de mogelijkheid hebben om 
aangifte te doen van sterftegevallen. Het doel van dit platform moet op een positieve 
manier worden gepresenteerd om de deelname van de pluimveehouders te 
maximaliseren.  
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Summary 
Rapid opinion 25-2020 of the Scientific Committee established at the 
FASFC on the renewed risk assessment associated to highly 
pathogenic avian influenza viruses type H5Nx. 
 
Terms of reference  
Several outbreaks of avian influenza due to highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5Nx 
viruses have been reported in Europe in both domestic flocks and wild birds since mid-October 
2020. In this context and considering the previously issued opinions 06-2015 and 09-2015, 
three questions are asked to the Scientific Committee: 
 

- Does the Scientific Committee's opinion 09-2015 on highly pathogenic avian influenza 
viruses, and in particular the H5N8 strain, still apply or has the situation changed in 
the meantime? 

- Should the recommendations to the Regions on passive surveillance in wild birds be 
adapted? 

- Does the Scientific Committee consider that additional preventive measures are 
necessary in the current situation and if so, which ones? If so, when does the 
Scientific Committee consider that containment will be necessary for commercial 
poultry and when for hobby poultry? 

 
At the time of the writing of this opinion, the first cases of infection (subtype H5N8) in wild birds 
have since also been detected in Belgium. Containment measures have already been put in 
force for domestic poultry, including private households. The third question will therefore also 
deal with the duration and lifting of the measures put in force.  
 
Method 
This risk assessment is carried out on the basis of expert opinion, data from the scientific 
literature, the results of active and passive monitoring of wild birds and the conclusions and 
recommendations already available in the rapid opinion 06-2015 and the opinion 09-2015 of 
the Scientific Committee. 
 
Conclusion 
The global epidemiological context for H5Nx since Opinion 09-2015 shows a continuous 
genetic evolution of these viruses, with regular reassortment events between HPAIv strains or 
with local low pathogenic avian influenza (LPAIv) virus strains, and confirms a predominant 
role of wild bird migrations in local wild bird introductions. Indeed, new strains are regularly 
imported from South-East Asia via migratory birds and the interconnected locations of 
migratory corridors (Siberia). The contact that these migratory birds may have with local wild 
birds during their stopovers allows the emergence of local outbreaks. This increases the risk 
of introduction into the domestic sector. 
 
The numerous infections reported in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Ireland, 
France and Denmark, as well as recent cases in Belgium, indicate the presence of a strong 
dynamic infection by H5Nx (belonging to at least three different subtypes: H5N1, H5N5 and 
H5N8 of clade 2.3.4.4b, the latter remaining the majority) in wild birds in Northern and North-
western Europe. These infections confirm the risk of introduction of these viruses into domestic 
flocks. Considering the current migration period of wild birds is taking place in a southwards 
directed migration corridor passing through Belgium, increased vigilance and preventive 
measures should be put in place on the territory in accordance with the opinion published in 
2015. The Scientific Committee considers that the measures recently taken by the FASFC are 
proportionate to the current epidemiological context. 
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The routes of transmission (direct and indirect) to commercial or non-commercial (hobbyist) 
farms, domestic or wild susceptible species, pathogenecity, zoonotic potential (no indication 
for) and the period at risk (especially the autumn or postnuptial migration period) are similar to 
those mentioned in the opinions 06-2015 and 09-2015. The alert system, taking advantage of 
the capture of warning signals from the regions upstream of the main migration corridor over 
Belgium, and the risk management options mentioned therein are therefore still valid.  
 
For the Scientific Committee, passive monitoring of wild birds is important and its quality, 
sensitivity and effectiveness must be increased, especially during the risk period. The Scientific 
Committee proposes various avenues to the competent authorities to improve passive 
monitoring both in wild birds and in the non-professional domestic poultry sector. Apart from 
these improvements to be performed on the passive monitoring, the Scientific Committee has 
not identified any additional preventive measures to those proposed in the opinion 09-2015. 
 
According to the Scientific Committee, there is currently no indication of any zoonotic risk 
associated with strains of H5Nx that could be present on Belgian territory. However, the 
Scientific Committee stresses the need to respect a maximum of elementary (preventive) 
biosecurity measures when handling birds (wild or domestic) suspected or confirmed infected 
by H5Nx. These measures also limit the risk of spread to wildlife or the domestic poultry sector. 
 
The Scientific Committee has identified an economic of impact as well as an animal welfare 
impact of poultry containment. It stresses the importance of taking them into consideration 
when lifting the confinement of domestic poultry (i.e. the end of the risk period). Currently, 
these impacts, coupled with the seasonality of autumn migration and the lower risk associated 
with spring migration, must be combined with a regular assessment of the situation to enable 
the lifting of confinement as soon as possible, if epidemiological indicators (signal capture via 
passive monitoring and reports from neighboring countries) are favorable.  
 
Recommendations 
During this period, the Scientific Committee stresses the importance of preventive biosecurity 
measures, in particular those of ‘bioexclusion’ (external biosecurity) aimed at reducing the risk 
of direct introduction of the virus into commercial farms, through contact with wild birds, and 
indirect introduction of the virus into commercial farms, by animate (human) or inanimate 
(material) vectors and spread to other farms. For example, by the presence of a pre-local at 
the entrance to each compartment with a clear separation between dirty and clean areas and 
a hand-washing facility, and from which the wearing of clean clothing and footwear is 
compulsory on the holding. For hobbyists and commercial farms with free outdoor runs, 
preventive measures against direct contact with wild birds while respecting animal welfare 
must be added, e.g. through the use of nets over outdoor runs. Wild birds may not have access 
to drinking water from domestic poultry or in captivity. Finally, the Scientific Committee 
recommends that particular attention be paid to controlling biosecurity during the movement of 
people and vehicles between farms. The Scientific Committee also recommends mapping (or 
updating) the commercial farms that are the most at risk due to their proximity to sensitive 
natural areas in a way targeted surveillance can be considered in times of increased risk. 
 
Considering the role played by poultry traders in 2017, the Scientific Committee recommends 
that particular attention be paid to them in terms of information and monitoring throughout the 
period of increased risk.    
 
The Scientific Committee recommends to the competent risk managers that passive 
surveillance among wild birds and hobbyists be maintained at a sufficient level and intensified 
during periods of increased risk, anticipating them by detecting the first warning signals 
upstream of migration routes. The Scientific Committee also recommends stimulating the 
reporting of abnormal bird deaths in private (hobbyist) poultry farms. Increased vigilance and 
awareness of the professional sectors, veterinarians (whether specialized in avian medicine or 
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otherwise if they have clients who own poultry or ornamental birds) and hobbyists, as well as 
of the general public, must be systematically carried out in times of increased risk.  
 
The Scientific Committee recommends the implementation of prevention and quarantine 
(biosecurity) procedures in revalidation centers during periods of risk.   
 
Finally, the Scientific Committee recommends the implementation of a vigilance system based 
on citizen involvement in the fight against HPAIv (‘citizen science’). This system could have 
two components: 
 

- a component dedicated to citizen involvement in passive monitoring of wild birds (by 
facilitating and computerizing bird mortality declarations), including hobbyists; 

- a component dedicated to the creation of a registration platform for hobbyists and 
individuals keeping domestic poultry or in captivity. This platform could make it easier 
to alert these owners, provide them with detailed information and make it possible to 
declare mortalities. The objective of this platform should be presented in a positive 
way for the keepers in order to maximize their adherence.  
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1. Referentietermen 

1.1. Vraagstelling 
Sinds midden oktober 2020 zijn in Europa al verschillende uitbraken van de vogelgriep door 
hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) H5Nx vastgesteld, zowel in kwekerijen van 
gedomesticeerd pluimvee als bij wilde vogels. In dat verband en gezien de eerder uitgebrachte 
adviezen 06-2015 en 09-2015 worden aan het Wetenschappelijk Comité drie vragen gesteld: 
 

- Is het advies 09-2015 van het SciCom over hoogpathogene aviaire influenza, en met 
name de stam H5N8, nog steeds van toepassing, of is de situatie inmiddels 
veranderd ? 

- Moeten de aanbevelingen aan de Gewesten rond passieve monitoring bij in het wild 
levende vogels worden aangepast ? 

- Acht het Wetenschappelijk Comité in de huidige situatie aanvullende preventieve 
maatregelen nodig, en zo ja, welke? Indien deze een ophokregeling voor pluimvee 
betreffen, wanneer acht het Wetenschappelijk Comité een ophokregeling nodig voor 
commercieel pluimvee en wanneer voor hobbypluimvee ? 

 
Op het moment van de opstelling van dit advies zijn ook in België de eerste 
besmettingsgevallen (subtype H5N8) bij wilde vogels vastgesteld. Er werden al 
ophokmaatregelen afgekondigd voor gedomesticeerd pluimvee, inclusief voor de door 
particulieren gehouden pluimvee. De derde vraag zal dus meer betrekking hebben op de duur 
en de opheffing van de ingevoerde maatregelen.  
 
 
1.2. Wettelijke bepalingen 
Richtlijn 2005/94/CE van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire 
maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG. 
 
Besluit 2010/367/UE (EU) van de Commissie van 25 juni 2010 betreffende de uitvoering door 
de lidstaten van surveillanceprogramma’s voor aviaire influenza bij pluimvee en in het wild 
levende vogels. 
 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1136 van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende 
risicobeperking en versterkte bioveiligheidsmaatregelen en systemen voor vroege opsporing 
in verband met de risico's die wilde vogels inhouden wat de overdracht van hoogpathogene 
aviaire-influenzavirussen op pluimvee betreft. 
 
Diergezondheidswet van 24 maart 1987. 
 
Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza. 
 
Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor 
het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en 
broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee 
 
Koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de 
toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling 
van de aangifteplicht. 
 
Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 
betreffende de bestrijding van aviaire influenza 
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1.3. Methode  
Deze risicobeoordeling is uitgevoerd op basis van expertopinie, gegevens uit de 
wetenschappelijke literatuur, de resultaten van de actieve en passieve monitoring bij de wilde 
avifauna en de conclusies en aanbevelingen die reeds beschikbaar zijn in het sneladvies 06-
2015 en het advies 09-2015 van het Wetenschappelijk Comité. 
 
 
 
Overwegende de vergadering van de werkgroep op 13 november 2020 en de plenaire zitting 
op 20 november 2020,  
 
 
 

brengt het Wetenschappelijk Comité het volgende sneladvies uit: 
 
 
 
2. Context 

Algemeen 
 
Aviaire influenza (Avian Influenza, AI) is een zeer besmettelijke virale ziekte die verschillende 
soorten gekweekte vogels treft (kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenderen, enz.), evenals 
siervogels die in gevangenschap worden gehouden en wilde vogels, en die het 
levensonderhoud van mensen en de internationale handel in veel landen beïnvloedt. Aviaire 
influenzavirussen (Avian Influenza viruses, AIv) behoren tot de familie Orthomyxoviridae, 
waarin zeven geslachten zijn geïdentificeerd, waaronder het Alfainfluenzavirus (voorheen 
influenza-virus type A), het Betainfluenzavirus (voorheen influenza-virus type B), het 
Gammainfluenzavirus (voorheen influenza-virus type C) en het Deltainfluenzavirus (voorheen 
influenza-virus type D). Hiervan zijn virussen van het geslacht Alphainfluenzavirus (voorheen 
influenza A-virussen) uit vogels geïsoleerd. Het pluimvee kan worden besmet via 
rechtstreekse contacten met zieke dieren of door blootstelling aan besmette materialen, zoals 
mest of bedrijfs- of verzorgingsmateriaal (laarzen, beschermingskledij, kooien, voertuigen, 
enz.). Het virus kan zich ook over relatief korte afstanden via de lucht verspreiden. 
 
Twee virale glycoproteïnen, uitgedrukt op het oppervlak van de virale enveloppe, vormen de 
belangrijkste antigenen: hemagglutinine (HA of H wanneer de antigene eigenschappen ervan 
in aanmerking worden genomen) en neuraminidase (NA of N). 16 subtypes van 
hemagglutinine (H1-H16) en 9 subtypes van neuraminidase (N1-N9) worden beschreven bij 
de AIv en alle mogelijke combinaties werden bij verschillende vogelsoorten geïsoleerd. 
Volgens de Diergezondheidscode van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE, 'Office 
International des Epizooties') wordt hoogpathogene aviaire influenza gedefinieerd als 'een 
besmetting van het pluimvee, veroorzaakt door een influenza A-virus van het type H5 of het 
subtype H7'. De Alv kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:  
 

- de hoogpathogene AIv (Highly Pathogenic Avian Influenzavirus, HPAIv) die 
multisystemische pathologieën bij de vogels kunnen veroorzaken, met een sterftecijfer 
tot 100% in de beslagen. Enkel virussen van de subtypen H5 en H7 hebben tot dusver 
een dergelijk pathotype laten zien, hoewel niet alle H5- of H7-virussen HPAIv zijn. Het 
voorkomen van HPAIv in een beslag of bij de wilde fauna moet aan de OIE en Europa 
worden gemeld;  

- de laagpathogene Alv (Low Pathogenic Avian Influenzavirus, LPAIv) veroorzaken  
voornamelijk een aandoening aan de luchtwegen, die weinig of geen klinische 
verschijnselen bij de vogels veroorzaken Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals de 



SNELADVIES 25-2020                                                                                      herevaluatie risico’s HPAIv H5Nx 
 

                                                                                                                                                        11/28 

recente H3N1-epidemie in België (Steensels et al. 2020) of wanneer er sprake is van 
een superinfectie of complicatie.  

 
Tot de opkomst van het Aziatische H5N1-virus en zijn afstammelingen werden de HPAI-
virussen zelden bij de wilde vogels geïsoleerd.  Voor de LPAI-virussen zijn in het verleden 
hoge isolatiecijfers (prevalentie) geregistreerd, met algemene cijfers tot maar liefst 11% voor 
eenden en ganzen en van ongeveer 2% voor andere vogelsoorten (Alexander, 2007).  
 
Zoogdieren, met inbegrip van de mensen (bijvoorbeeld: H5N1 en H7N9), kunnen af en toe 
besmet raken met aviaire influenza. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat mensen besmet 
raken met virussen van het type H5N8 (Valley-Omar, 2020). Kippenvlees en eieren kunnen 
dus in alle veiligheid worden gegeten. 
 
Aangezien de fylogenetische studies zich richten op het H5-gen, dat grotendeels 
verantwoordelijk is voor de virulentie, en de frequente herschikking met het coderingssegment 
voor neuraminidase (N) van andere subtypes sinds 2014 geen grote impact heeft gehad op 
de biologie van circulerende stammen, zal de term 'H5Nx' in het advies worden gebruikt in 
plaats van 'HPAIv van het subtype H5N8'. 
 
Opkomst en epidemiologische situatie van de HPAIv van het type H5N8 vóór 2015 
 
Het voorouderlijke virus (A/goose/ Guangdong/1/1996(H5N1) duikt aanvankelijk in 1996 op in 
China en de reassortante virussen zijn blijven circuleren in meerdere genetische lijnen van het 
hemagglutinine-gen (HA), die momenteel zijn gegroepeerd in 10 clades (OIE, 2016), 
waaronder clade 2.3.4.4 waartoe H5N8 behoort. De precieze oorsprong en de evolutie van de 
H5N8-virussen kunnen worden teruggevonden in advies 09-2015 van het Wetenschappelijk 
Comité (SciCom, 2015), in Smith et al. (2015), Lee et al. (2017) en in El-Shesheny et al. (2017).  
 
Begin 2014 meldden de Volksrepubliek China, Japan en de Republiek Korea uitbraken van 
nieuwe Euraziatische HPAI H5N8-virussen van clade 2.3.4.4 bij trekvogels en gedomesticeerd 
pluimvee. In november 2014 werden er talrijke gevallen van clade 2.3.4.4 H5N8 gemeld bij 
wilde vogels uit de Republiek Korea, Japan, Rusland, Duitsland, Nederland en Noord-Amerika. 
In verschillende landen hebben dezelfde virussen uitbraken veroorzaakt bij het pluimvee (OIE, 
2016). 
 
In 2015 heeft het Wetenschappelijk Comité twee adviezen uitgebracht over het 
introductierisico in België in verband met HPAIv H5N8, evenals de noodzakelijke preventie- 
en anticipatiemaatregelen (SciCom 2015a, b).  
 
Epidemiologische situatie van H5Nx-virussen tussen 2015 en 2020 
 
Sinds 2015 heeft Europa drie uitbraken van het HPAI A (H5) meegemaakt: in 2016-2017, 
2017-2018 en 2019-2020. In 2016 werden, vanaf oktober, in verschillende Europese landen 
talrijke infectiehaarden met het HPAI H5N8-virus bij de avifauna en in kwekerijen van 
gedomesticeerde vogels gemeld. Het ging om een nieuw reassortant virus van H5N8 dat 
eerder was gemeld bij wilde vogels uit verschillende andere landen (Republiek Korea, 
Rusland, India, Israël, Iran en in tien Europese landen: Oostenrijk, Kroatië, Denemarken, 
Duitsland, Hongarije, Polen, Zwitserland, Zweden, Finland en Nederland). Veel soorten 
gedomesticeerd pluimvee en wilde vogels werden besmet.  
 
In tegenstelling tot de HPAIv H5N8-golf van 2014-2015 werd in 2016-2017 bij de wilde vogels 
in Europa een persistentie van het virus vastgesteld, die in verband werd gebracht met het 
sterftecijfer. Deze persistentie ging gepaard met incidentele herschikkingen met de LPAIv. 
Sinds december 2017 hebben verschillende Europese landen haarden van HPAIv H5N6-
reassortanten bij wilde vogels en pluimvee gemeld. Terwijl fylogenetische studies hebben 
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aangetoond dat de eerste twee uitbraken van H5N8 HPAIvs afkomstig waren uit Zuidoost-Azië 
en zich vervolgens hebben verspreid naar Europa, blijkt uit andere onderzoeken dat de recente 
H5N6 HPAIvs zijn geëvolueerd op basis van de H5N8-virussen van 2016-2017 in 2017 door 
de herschikking van een Europees H5N8 HPAIv en LPAIvs met wilde reservoirs (Poen et al., 
2019). In 2016-2017 hebben deze talrijke overdrachten geleid tot de grootste HPAIv-epidemie 
op het vlak van het aantal haarden bij het pluimvee, de geografische omvang en de sterfte bij 
wilde vogels die ooit in Europa is geregistreerd, en werden ze in verband gebracht met een 
ongewoon hoge frequentie van herschikkingen tussen H5 HPAIv- en co-circulerende LPAIv-
virussen (EFSA, 2020a; Lycett et al. , 2020).  
 
In België werden tussen februari en maart 2017 18 gevallen van H5N8 ontdekt, waarvan 3 bij 
wilde vogels, 1 in een revalidatiecentrum, 12 bij hobbyisten en 3 bij pluimveehandelaren. Naar 
aanleiding hiervan werd het epidemiologische belang van de rol van pluimveehandelaren bij 
de overdracht van het virus in de binnenlandse niet-professionele sector benadrukt en kon één 
handelaar worden opgespoord als de bron van de gevallen op verschillende markten in België, 
Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Sindsdien worden de pluimveehandelaren 
nauwlettender gecontroleerd en zijn de regels voor de aankoop van pluimvee aangescherpt. 
Ze kunnen nu enkel nog aankopen van geregistreerde operatoren en worden regelmatig 
gecontroleerd door het FAVV. 
 
Situatie in 2020 
Tussen 16 februari en 15 mei 2020 werden 290 haarden van H5Nx in Europa gemeld, 
waaronder 287 bij pluimvee, 2 bij in gevangenschap levende vogels en 1 bij wilde vogels in 
Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Polen. Van deze 287 haarden waren er 258 
secundaire haarden, wat veronderstelt dat de verspreiding van het virus in de overgrote 
meerderheid van de gevallen niet te wijten was aan wilde vogels. Alle haarden van H5Nx 
waren van het subtype H5N8, met uitzondering van 3, die in Bulgarije als H5N2 werden 
gemeld.  
 
Tussen 16 mei en 15 augustus 2020 werden 7 nieuwe haarden van HPAI H5N8 in Europa bij 
pluimvee gemeld, waarvan 1 in Bulgarije en 6 in Hongarije. De 6 in Hongarije vastgestelde 
uitbraken waren secundaire haarden en lijken verband te houden met het einde van de H5Nx-
epidemie, die vanaf december 2019 bij het pluimvee in de winter en in het voorjaar in Midden-
Europa werd waargenomen (334 gevallen). De virussen die in deze periode werden 
geïsoleerd, vertoonden geen grote veranderingen ten opzichte van de virussen die in de eerste 
maanden van 2020 in de respectieve landen werden verzameld. Dit suggereert een 
persistentie van het virus in beide landen in plaats van nieuwe introducties via besmette wilde 
vogels. Vervolgens heeft Rusland sinds eind juli 55 haarden bij gedomesticeerd pluimvee en 
7 gevallen bij wilde avifauna met HPAI H5N8 vastgesteld, waarvan de meeste zijn bevestigd 
als behorend tot clade 2.3.4.4b, met inbegrip van de laatste 2 haarden die op 14 oktober 2020 
werden gemeld in pluimveebedrijven, die beide gelegen zijn in de regio Omsk, grenzend aan 
Kazachstan en ten zuidoosten van de Oeral.  
 
Meer recent werden verschillende haarden en gevallen van HPAI bij de OIE gemeld in 
verschillende Noord-Europese landen (Duitsland, Nederland, Denemarken, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, zie tabel 1).  
 
De gedetecteerde HPAI H5N8-stammen behoren allemaal tot clade 2.3.4.4.b (bron: EuRL).  
 
Tabel 1: Overzicht van de meldingen van HPAIv in verschillende Europese landen en 
informatie over het betrokken subtype op 16/11/2020  
Bron: Overgenomen uit EFSA (2020b), Scientific report. Avian influenza overview – update on 
19 November 2020, EU/EEA and the UK. EFSA Journal, 18, 6341. 

Land Compartiment Geïdentificeerde subtypes 
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Datum van de 
eerste 

bevestiging 

Aantal bevestigde 
gevallen voor het 

seizoen 2020 

H5Nx H5N1 H5N5 H5N8 

België Wilde vogels 13/11/2020 3 / / / 3 
Kwekerij / / / / / / 

Duitsland Wilde vogels 30/10/2020 214 6 1 
(combinatie 

H5N1 / 
H5N8) 

2 205 

Kwekerij 04/112020 9 / / 1 8 
Denemarken Wilde vogels 05/11/2020 16 1 / 1 14 

Kwekerij 16/11/2020 1 / / / 1 

Frankrijk Wilde vogels / / / / / / 
Kwekerij 16/11/2020 1 / / / 1 

Ierland Wilde vogels 06/11/2020 3 / / / 3 
Kwekerij / / / / / / 

Nederland Wilde vogels 20/10/2020 39 / 4 1 34 
Kwekerij 29/10/2020 7 1 / / 6 

Verenigd 
Koninkrijk 

Wilde vogels / 6 / / / 6 
Kwekerij 02/11/2020 2 / / / 2 

 
 
Momenteel is het gedetecteerde virus voornamelijk van het subtype H5N8 clade 2.3.4.4b 
(bron: EuRL), dezelfde clade als deze die voordien de ronde deed in Rusland en Kazachstan. 
Er werden echter ook twee andere subtypes gedetecteerd bij de wilde vogels: H5N1 in 
Nederland en H5N5 in Duitsland. 
 
België heeft net zijn eerste gevallen ontdekt bij wilde vogels langs de kust, West-Vlaanderen 
(figuur 1). De gevallen houden allemaal verband met een HPAIv-stam van subtype H5N8 clade 
2.3.4.4b. 
 
Figuur 1: Locatie en soorten wilde vogels besmet met HPAIv H5N8 clade 2.3.4b in België 
Bron: M. Steensels (Sciensano), presentatie van 13 november 2020 aan de werkgroep van 
het Wetenschappelijk Comité 
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Maatregelen die op 1 november 2020 in België in werking zijn getreden na de ontdekking van 
besmettingen van de wilde avifauna in de buurlanden 
 
Vóór die datum bestonden er al basishandhavingsmaatregelen in gevoelige gebieden, die ook 
bedoeld zijn om contact tussen de avifauna en professionele en amateurbedrijven te 
voorkomen (verhoogde waakzaamheid, zie advies 09-2015). 
 
Vanaf 1 november 2020 gaat een periode van verhoogd risico in op het hele grondgebied en 
zijn de volgende preventiemaatregelen verplicht van kracht: 
 

- pluimvee van professionele houders, met uitzondering van loopvogels, moet worden 
opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten);    

- hobbyhouders moeten hun pluimvee binnen (of onder netten) voeren en drenken; 
- er is een verbod op het drenken met water dat afkomstig is van 

oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben. 
 
Maatregelen die op 15 november 2020 in België van kracht zijn geworden na de ontdekking 
van besmettingen van de wilde avifauna in ons land 
 

- Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp 
van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden 
voor hun eieren. De voeder- en drinkbak moeten binnen worden geplaatst of, indien dit 
niet mogelijk is, in de buitenren met netten afgeschermd. 

- Verzamelingen van pluimvee, zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, 
beurzen, enz. zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen 
(SARS-CoV-2). Zodra deze maatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, 
worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was. 

 
Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en 
hobbyhouders in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus. Het 
FAVV dringt erop aan dat de kwekerijen contact opnemen met hun dierenarts als ze een hoge 
sterfte bij hun dieren of een ander klinisch symptoom van de ziekte vaststellen. 
 
3. Advies 

3.1. Herbeoordeling van de elementen voor de karakterisering van het gevaar en 
van de voorgestelde preventiemaatregelen (onder meer in verband met de 
adviezen 06-2015 en 09-2015) 

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de in advies 09-2015 gespecificeerde 
elementen voor de karakterisering van het gevaar in de huidige situatie nog steeds relevant 
zijn.  
 
De locatie en de datering van de verschillende haarden die in Europa in het begin van de 
migratieperiode in 2020 zijn vastgesteld, wijzen erop dat het in advies 09-2015 voorgestelde 
alarmsysteem met zijn verschillende risiconiveaus relevant blijft voor de vroegtijdige invoering 
van preventieve maatregelen.  
 
3.1.1. Introductie-, verspreidings- en overdrachtwegen van H5Nx  
 
De voorbije 10 jaar, en vooral sinds de pandemie van 2016-2017, lijkt H5Nx regelmatig in onze 
contreien opnieuw op te duiken. De meest waarschijnlijke insleepweg van nieuwe H5Nx in 
België is de migratie van wilde vogels (de zogenaamde 'Oost-Atlantische' route, die de enige 
is die België doorkruist; zie ook de kaart van de migratieroutes in advies 09-2015 en figuur 2). 
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Andere introductiewegen worden momenteel verondersteld. De recente uitbraken die in 
Duitsland, Engeland en Nederland in kwekerijen van gedomesticeerd pluimvee zijn 
vastgesteld, zetten ons er echter toe aan waakzaam te blijven ten aanzien van alle andere 
mogelijke introductiewegen (commerciële en menselijke verplaatsingen), aangezien ons land 
regelmatige handelsbetrekkingen met deze landen onderhoudt (bv. ééndagskuikens, 
ouderkuikens, enz.). Nu de eerste gevallen bij de wilde avifauna in België zijn bevestigd, wordt 
het risico op een verspreiding binnen de lokale wilde avifauna en het risico van een overdracht 
naar de bedrijven reëel aangezien de introductie in de sector van het gedomesticeerde 
pluimvee (professionelen en hobbyisten) kan plaatsvinden via rechtstreekse en 
onrechtstreekse contacten met wilde vogels. Dit rechtvaardigt de bioveiligheid- en 
ophokmaatregelen ter bescherming van onze professionele kwekerijen.  
 
De oorsprong van de introductie maakt het dus mogelijk om de risicoperiode af te bakenen als 
die van de migratie van wilde vogels, en meer in het bijzonder die van de lentemigratie d.w.z. 
van noord naar zuid langs de zogenaamde Oost-Atlantische corridor (voor de reden zie punt 
3.1.4).  
 
Figuur 2: Wereldwijde verplaatsingen van wilde vogels en geografische spreiding van 
HPAIv A(H5N8), 2016 
Bron: El Shesheny et al., 2015. 
 

 
 
HPAI H5N1-virussen zijn endemisch geworden in Zuidoost-Azië, net als H5Nx-virussen. De 
landbouwpraktijken in deze regio, en met name de rol van tamme en wilde eenden in de 
verspreiding, hebben deze situatie aanzienlijk vergemakkelijkt (voor een recente herziening 
zie Chowdury et al., 2019). De huidige hypothese is dan ook dat H5Nx endemisch is geworden 
in bepaalde regio's van de wereld (met name Zuidoost-Azië) en dat er regelmatig 
herintroducties zijn in verschillende delen van de wereld via migratie. Hoewel er op dit moment 
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in de meeste getroffen Europese landen geen of slecht toezicht wordt gehouden op wilde 
dieren, kunnen er op dit moment echter geen conclusies worden getrokken. Studies in 
sommige Europese landen waar het toezicht op wilde dieren (actief en passief) intensiever is 
(Duitsland, Engeland, Nederland) hebben geen endemische vestiging van H5Nx in hun land 
aangetoond, afgezien van seizoensgebonden introducties (bv. afwezigheid van H5Nx in 
zwabbers) (EuRL).   
 
3.1.2. Gevoelige wilde vogelsoorten  
De meest gevoelige wilde vogelsoorten zijn de soorten die al voor het H5N1-virus en voor het 
H5N8-virus in advies 09-2015 werden beschreven. Deze soorten kunnen worden 
geraadpleegd in het rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA, 2014). 
 
Het gaat dus om wilde vogelsoorten die tot de volgende families behoren: Anatidae sp., 
Laridae sp., Limicolae sp., Rallidae sp., Ardeidae sp., Accipitridae sp., Falconidae sp., 
Strigidae sp. 
 
Van al deze soorten zijn de Anatidae (eendachtigen) momenteel het meest vertegenwoordigd 
in de HPAIv-detecties tijdens de huidige epidemie ('Bulletin de veille sanitaire internationale' 
van 17 november 2020 en EFSA, 2020b). 
 
3.1.3. Pathogeniteit van de H5Nx-stammen  
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen specifieke verandering in het pathogeen karakter 
van de H5Nx-stammen vastgesteld. Net als bij de vorige stammen worden ze nog steeds 
beschouwd als zeer pathogeen voor het gedomesticeerde pluimvee (Intraveneuze 
pathogeniteitsindex (IVPI) van 2,98 (max = 3) (vastgesteld in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk ; bron: EuRL) en van variabele virulentie voor de wilde vogels. Er moet echter 
worden opgemerkt dat er nog steeds weinig studies zijn over de nieuwe H5N8-stammen van 
clade 2.3.4.b. Op 18 november werd een HPAI H5N8 ontdekt in een bedrijf van 20.000 
Pekingeenden in Terwolde, Nederland. De sterfte was laag en verschillende eenden 
vertoonden een positieve serologie. Deze resultaten suggereren een mogelijke verminderde 
gevoeligheid van de eenden en zouden in verband kunnen worden gebracht met het lage 
aantal dode wilde eenden dat momenteel in Nederland wordt vastgesteld in vergelijking met 
zwanen en ganzen (bron: N. Beerens, NRL NL, persoonlijke communicatie). 
 
3.1.4. Periode van verhoogd risico  
Gezien de oorsprong van de introductie van H5Nx-stammen en de afwezigheid van het 
endemisch voorkomen van deze stammen in België, is het Wetenschappelijk Comité van 
mening dat de periode van verhoogd risico overeenkomt met de periode waarin de wilde 
vogels tijdens hun migratie door onze gebieden trekken. Zoals voorgesteld in de adviezen van 
2015 kan op deze periodes worden geanticipeerd (d.w.z. dat de waakzaamheid kan worden 
verhoogd, de monitoring worden versterkt en de informatieverstrekking aan het grote publiek 
worden verbeterd; zie verder) door signalen op te vangen van het stroomopwaartse deel van 
de migratieroute die België doorkruist. Deze periodes komen overeen met de herfstmigratie 
(van Noord naar Zuid, bekend als postnuptiale migratie) en vervolgens de lentemigratie (van 
Zuid naar Noord, bekend als prenuptiale migratie). Voor het Wetenschappelijk Comité, en 
zoals vastgesteld in het sneladvies 06-2015, blijft de meest risicovolle periode die van de 
herfstmigratie door het feit dat: 
 

- er tijdens de herfstmigraties een grotere infectiedruk is, gezien het waarschijnlijk 
endemisch voorkomen van H5Nx ten noorden van de Oost-Atlantische migratieroute 
(Zuidoost-Azië, Siberië, Rusland);  

- deze migraties bestaan uit jongere en meer immunonaïeve vogelpopulaties; 
- er minder trekvogels zijn die via onze regio's naar het noorden trekken; 
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- de vogels van de lentemigratie minder stopplaatsen aandoen. 
 
3.1.5. Herschikkingsrisico  
Het Wetenschappelijk Comité bevestigt dat het herschikkingsrisico (reassortatie) bewezen is, 
wat tot uiting komt in de complexiteit van de genetische evolutie bij de H5Nx-stammen. Tijdens 
de lokale verspreidingsfasen komen co-infecties met LPAIv of andere HPAIv-stammen vaak 
voor (zie het geval van de H5N1/H5N8 co-infectie in Duitsland in tabel 1) en deze kunnen 
aanleiding geven tot herschikkingen. De genetische studie van de verschillende segmenten 
van het genoom van de H5Nx-stammen die momenteel betrokken zijn bij de epidemie, 
bevestigt het optreden van deze gebeurtenissen (M. Steensels, Sciensano, persoonlijke 
communicatie).  
 
3.1.6. Infectiedynamiek  
De infectiedynamiek bij de wilde avifauna is een belangrijke parameter voor de beoordeling 
van het risiconiveau en dus voor de beslissing om preventiemaatregelen te nemen en op te 
heffen. Voor het Wetenschappelijk Comité kan de infectiedynamiek als volgt worden 
beoordeeld: 
 

- rechtstreeks, via de passieve monitoring (maar de gevoeligheid hiervan kan soms te 
laag zijn); 

- onrechtstreeks, door het opvangen van signalen die bestaat uit de detectie van 
gevallen in naburige regio's die op dezelfde migratieroute liggen. 

 
3.1.7. Zoönotisch risico  
Volgens het Wetenschappelijk Comité zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er een 
zoönotisch risico bestaat voor stammen van HPAIv H5Nx die op het Belgische grondgebied 
aanwezig kunnen zijn. Recente studies uitgevoerd op virussen van de H5Nx-lijn hebben een 
lagere pathogeniteit bij fretten aangetoond dan van de "klassieke" H5N1-stammen (Lee et al., 
2018; Pohlmann et al., 2019). Het Wetenschappelijk Comité benadrukt echter de noodzaak 
om zoveel mogelijk elementaire (preventieve) bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij 
het omgaan met (wilde of gedomesticeerde) vogels waarvan vermoed wordt of bevestigd is 
dat ze met H5Nx zijn besmet. Dit zijn maatregelen die ook het risico van verspreiding bij in de 
wilde vogels of in de pluimveesector beperken. Nederland heeft een moleculaire analyse 
uitgevoerd voor zoönotische merkers en hun conclusie is dat er op dit moment geen indicatie 
is van zoönosepotentieel (JF Heymans, FAVV, persoonlijke communicatie, informatie van de 
CVO van Nederland op 10/11/2020). 
 
3.2. Herbeoordeling van de actieve en passieve monitoring bij de wilde fauna en 

instructies voor de bevoegde autoriteiten (gewesten) 
De organisatie van een monitoring van dierenziekten bij de wilde fauna is een verplichting voor 
elk land opgelegd door de Europese Commissie (besluit 2010/367/EU en 2018/1136/UE) en 
door de OIE. De Europese Commissie richt zich op passieve monitoring en eist of cofinanciert 
geen actieve monitoring (uitstrijkjes) van wilde vogels meer. In België stond het FAVV tot 2017 
in voor dit programma maar er werd echter aan de gewesten gevraagd om de 
verantwoordelijkheid voor de wilde vogels over te nemen, aangezien die onder hun 
bevoegdheid vallen. Dit werd in 2018 gerealiseerd en bestaat nog steeds uit twee delen:  
 

- een actieve monitoring, door middel van monsternemingen tijdens het ringen van wilde 
vogels en bij vogels die afkomstig zijn van de jacht (zie ook advies 09-2015 en 
Steensels et al., 2016); 

- een passieve monitoring, via het onderzoek van kadavers van dode vogels die op het 
terrein of in regionale revalidatiecentra zijn gerapporteerd en verzameld. 
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In het kader van dit advies is de passieve monitoring de meest efficiënte en vroegtijdige manier 
om de introductie van H5Nx op te sporen (ook vastgesteld in Beschikking 2005/734/EG van 
de Commissie van 19 oktober 2005 tot vaststelling van bioveiligheidsmaatregelen ter 
beperking van het risico van overdracht van hoogpathogene aviaire influenza, veroorzaakt 
door het influenza A-virus subtype H5N1, van in het wild levende vogels naar pluimvee en 
andere in gevangenschap gehouden vogels en tot instelling van een systeem voor vroege 
opsporing in risicogebieden). Voor het Wetenschappelijk Comité zijn de kwaliteit, de 
gevoeligheid en de doeltreffendheid van deze passieve monitoring belangrijk en moeten ze 
worden verhoogd, met name tijdens de risicoperiode (en bij het opvangen van de hierboven 
genoemde indirecte signalen). Echter worden er maar erg weinig kadavers door de gewesten 
naar het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) gestuurd en verloopt het transport ervan zeer 
traag, ondanks de waarschuwingssignalen die worden gegeven in geval van een verhoogd 
risico (Sciensano, NRL voor HPAIv in België, persoonlijke communicatie).  
 
Bovendien stelt het Wetenschappelijk Comité verschillende manieren voor waarop de 
bevoegde autoriteiten de passieve monitoring zowel op het niveau van de wilde avifauna en 
hobbykwekers kunnen verbeteren door middel van burgerparticipatie (zie punt 6). Dergelijke 
systemen bestaan al in andere landen (bijvoorbeeld Denemarken) en maken het mogelijk om 
via een webinterface real-time informatie over de sterfte onder in het wild levende dieren te 
verzamelen. Aangezien dode dieren in het wild snel worden geëlimineerd, beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om bijzonder alert te zijn voor klinische symptomen die wijzen 
op H5Nx (met name zenuwverschijnselen) en deze bij de bevoegde autoriteiten te melden 
voor de vangst van verdachte vogels en het vervoer naar revalidatiecentra.  
 
Volgens het Wetenschappelijk Comité is het belangrijk om preventie- en 
quarantaineprocedures (bioveiligheid) binnen de revalidatiecentra tijdens risicoperiodes 
(opnieuw) toe te passen.   
 
De procedure H118 van 11 januari 2018 voor de passieve monitoring in de wilde avifauna die 
door het FAVV is opgesteld ter attentie van de gewesten, werd ook bijgewerkt en aan het 
Wetenschappelijk Comité voorgelegd. De doelsoorten blijven watervogels (reigers, 
eendachtigen, ralvogels, meeuwen, kieviten en plevieren) en vogel-etende roofvogels. Gezien 
de lagere pathogeniteit van H5Nx in vergelijking met de vorige H5N1 werd het aantal kadavers 
van de meeste watervogels teruggebracht tot 1. Deze lijst is vooral indicatief en kan uitgebreid 
worden in functie van de evolutie van de epidemie (voorbeeld van een ekster en een besmette 
schildpadduif in een Belgisch revalidatiecentrum). Het Wetenschappelijk Comité is het eens 
met deze nieuwe procedure.  
 
3.3. Beoordeling van de noodzaak van aanvullende preventieve maatregelen en 

aan te bevelen ophokperiode voor het gedomesticeerde pluimvee 
 
3.3.1. Aanvullende preventieve maatregelen 
Afgezien van de verbeteringen die in de passieve monitoring van de wilde avifauna en in de 
niet-professionele sector van het gedomesticeerde pluimvee moeten worden aangebracht, 
heeft het Wetenschappelijk Comité geen andere preventieve maatregelen vastgesteld dan 
degene die in het advies 09-2015 zijn voorgesteld. De maatregelen die op 15 november 2020 
in België in werking zijn getreden, zijn momenteel dan ook bevredigend gezien de 
epidemiologische situatie die op de datum van dit advies bekend is (zie context). 
 
Niettemin stelt het Wetenschappelijk Comité verschillende middelen voor waarop de bevoegde 
autoriteiten de passieve controle in de sector van niet-professioneel gehouden pluimvee 
kunnen verbeteren (zie punt 6). Er zijn twee hoofdtypen hobbyisten op particuliere fokkerijen 
of hobbyfokkerijen (d.w.z. waar pluimvee niet in de voedselketen zit):  
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- kleine kwekers die minder dan 200 vogels bezitten (wettelijke drempel om als niet-
professioneel te worden beschouwd), vaak van sier- of zeldzame rassen, en vaak lid 
van hobbyverenigingen zijn;  

- particulieren die slechts enkele kippen houden in de tuin, meestal voor de eileg. 
 
De eerste groep kan worden gesensibiliseerd via hun verenigingen, terwijl de tweede groep 
kan worden gesensibiliseerd via "participatieve" informatie en online-instrumenten voor het 
melden van abnormale sterfte, zoals dat in sommige buurlanden al gebeurt (bv. 
https://twitter.com/petpoultry  in het Verenigd Koninkrijk).  
 
Ook kan worden gedacht aan permanente educatie via beroepsorganisaties van dierenartsen 
of opleidingsorganisaties voor dierenartsen.    
 
3.3.2. Ophokperiode 
Op het moment van de opstelling van dit advies en in aansluiting op de ontwikkeling van de 
epidemiologische situatie hebben de autoriteiten reeds een ophokplicht voor het 
gedomesticeerde pluimvee (vóór de ontdekking van de eerste gevallen in België) en 
vervolgens voor fokkerijen van particulieren ingevoerd na de bevestiging van de eerste 
positieve gevallen bij de wilde avifauna in België. 
 
Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat de ophokplicht binnen gebouwen1 voor 
gedomesticeerd pluimvee twee soorten van gevolgen kan hebben: 
 

- een economische impact: alleen geldig voor professionele operatoren; het pluimvee of 
de eieren van pluimvee met een vrije uitloop-label verliezen tijdelijk dit label, waardoor 
de handelswaarde ervan afneemt; 

- een impact op het dierenwelzijn: geldig voor zowel professionele als amateurfokkerijen, 
bijvoorbeeld de stress die ontstaat door het ophokken van dieren wanneer ze gewend 
zijn om meer ruimte te hebben als ze over een buitenbeloop beschikken. 

 
Er zijn in België weinig professionele kwekerijen met een uitloopruimte in openlucht en de 
eendenkwekerijen zijn zodanig ingericht dat de dieren kunnen worden opgehokt. Gezien de 
terugkerende aard van uitbraken van HPAI-virussen in Europa om alle bovengenoemde 
redenen, wordt aan alle kwekers aangeraden om in infrastructuren te voorzien die het 
ophokken op lange termijn mogelijk maken (bv. netten). Het Wetenschappelijk Comité 
benadrukt echter dat het ook belangrijk is om bij het opheffen van de ophokplicht (d.w.z. het 
einde van de risicoperiode) met deze twee soorten van gevolgen rekening te houden.  
 
Wat de datum voor het opheffen van de ophokplicht betreft, beveelt het Wetenschappelijk 
Comité aan om de situatie dagelijks te analyseren en deze opheffing uiterlijk begin april te 
overwegen (zonder een ingrijpende wijziging van de op de datum van dit advies gekende 
epidemiologische situatie), wanneer de herfstmigraties beginnen. Het Comité wijst er echter 
op dat elk element dat het mogelijk maakt om de situatie op het terrein beter te objectiveren, 
zoals de afwezigheid van positieve gevallen in kwekerijen van gedomesticeerd pluimvee 
(zowel van professionelen als van particulieren) en in de wilde fauna gedurende een voldoende 
lange periode, een snellere verlichting van de preventieve maatregelen mogelijk kan maken. 
Momenteel zijn er over de kwekerijen van particulieren en de wilde fauna in België 
onvoldoende gegevens. 
 

                                                           
1 Het gebruik van netten is ook door het FAVV toegestaan: "Onder opsluiting wordt verstaan het opsluiten van pluimvee en andere 
vogels in een gebouw, maar het is ook mogelijk om de dieren buiten te laten, als ze zich op het land bevinden of op een deel van 
het land dat volledig is afgesloten door middel van netten of netten". De gevolgen van opsluiting in gebouwen zijn dan ook vooral 
te verwachten in de professionele sector. 

https://twitter.com/petpoultry
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4. Onzekerheden 

De hypothese van de vestiging van H5Nx-stammen in endemische toestand bij de wilde 
avifauna in België of elders in de wereld is nog steeds niet aangetoond en zou tot een 
heroverweging van dit advies kunnen leiden. Met name de frequentie en het effect van de 
herschikkingen, de prevalentiepercentage waardoor HPAIv-stammen endemisch in de wilde 
avifauna kunnen voorkomen en het sterftecijfer voor de wilde vogels zijn onvoldoende bekend 
(er zijn bijvoorbeeld geen serologische studies over de wilde avifauna beschikbaar). 
 
5. Besluit 

De evolutie van de wereldwijde en Belgische epidemiologische context voor H5Nx sinds 
advies 09-2015 toont de complexiteit van de genetische evolutie van deze virussen aan, met 
regelmatige herschikkingen tussen HPAIv-stammen of van HPAI-stammen met lokale 
laagpathogene aviaire influenza (LPAIv)-stammen, en bevestigt de overheersende rol van de 
migraties van wilde vogels in de lokale introducties bij de wilde avifauna. Regelmatig worden 
nieuwe stammen uit Zuidoost-Azië geïmporteerd via de trekvogels en de knooppunten van de 
migratieroutes (Siberië). De contacten die deze trekvogels kunnen hebben met de lokale wilde 
avifauna tijdens hun verschillende stopplaatsen, kunnen leiden tot de uitbraak van lokale 
haarden. Deze situatie is de afgelopen jaren steeds vaker voorgekomen en verhoogt het risico 
op een introductie van het virus in de sector van het professionele pluimvee.  
 
De talrijke infecties die in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en 
Denemarken werden vastgesteld, evenals de recente gevallen in België, wijzen op de 
aanwezigheid van een sterke infectiedynamiek door H5Nx (dat bestaat uit minstens drie 
verschillende subtypes: H5N1, H5N5 en H5N8 clade 2.3.4.4b, waarvan de laatste in de 
meerderheid is) bij de wilde avifauna in Noord- en Noordwest Europa.  Deze infecties 
bevestigen dat er een risico bestaat dat deze virussen in de pluimveebedrijven zullen 
opduiken. Rekening houdend met de huidige migratieperiode van wilde vogels (van Noord 
naar Zuid) die door België loopt, moesten er bijzondere waakzaamheids- en 
preventiemaatregelen worden genomen op het grondgebied. Het Wetenschappelijk Comité is 
van mening dat de maatregelen die het FAVV onlangs heeft genomen, in verhouding staan tot 
de huidige epidemiologische context. 
 
De (rechtstreekse en onrechtstreekse) overdrachtwegen naar de commerciële of niet-
commerciële bedrijven (hobbykwekers), de gedomesticeerde of wilde gevoelige soorten, het 
pathogeen karakter, het zoönotische potentieel (geen aanwijzingen hiervoor) en de 
risicoperiode (vooral de migratieperiode in de herfst) zijn nog steeds dezelfde als degene die 
in de adviezen 06-2015 en 09-2015 worden vermeld. Het alarmsysteem, dat gebruikmaakt van 
het opvangen van waarschuwingssignalen van de gebieden die stroomopwaarts van de 
belangrijkste migratieroute boven België zijn gelegen, en de daarin genoemde opties voor 
risicobeheer zijn dus nog steeds geldig.  
 
Voor het Wetenschappelijk Comité is de passieve monitoring bij de wilde avifauna belangrijk 
en de kwaliteit, gevoeligheid en doeltreffendheid ervan moeten worden verhoogd, vooral 
tijdens de risicoperiode. Het Wetenschappelijk Comité stelt aan de bevoegde autoriteiten 
verschillende pistes voor om de passieve monitoring zowel op het niveau van de wilde avifauna 
als in de niet-professionele sector van het gedomesticeerde pluimvee te verbeteren. Afgezien 
van de verbeteringen die in de passieve monitoring moeten worden aangebracht, stelt het 
Wetenschappelijk Comité geen andere preventieve maatregelen voor dan degene die in  het 
advies 09-2015 werden voorgesteld. 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er een zoönotisch 
risico bestaat in verband met de H5Nx stammen die op het Belgische grondgebied aanwezig 
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kunnen zijn. Het Wetenschappelijk Comité benadrukt echter dat elementaire (preventieve) 
bioveiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen bij het omgaan met (wilde of 
gedomesticeerde) vogels waarvan wordt vermoed of is bevestigd dat ze met H5Nx zijn besmet. 
Dit zijn maatregelen die ook het risico van verspreiding bij de wilde vogels of in de 
pluimveesector beperken. 
 
Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat de ophokplicht voor het pluimvee een 
economische impact en een impact op het dierenwelzijn kan veroorzaken. Daarnaast 
benadrukt het Comité dat het belangrijk is om bij het opheffen van de ophokplicht voor 
gedomesticeerd pluimvee (d.w.z. het einde van de risicoperiode) met deze twee elementen 
rekening te houden. Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten deze effecten in combinatie met 
het seizoensgebonden karakter van de herfstmigratie en het lagere risico van de lentemigratie, 
worden gecombineerd met een regelmatige beoordeling van de situatie zodat de ophokplicht 
uiterlijk zo snel als mogelijk kan worden opgeheven  als de epidemiologische indicatoren 
(signalen opgevangen via de passieve monitoring en meldingen van de buurlanden) gunstig 
zijn. 
 
6. Aanbevelingen 

Gedurende deze periode benadrukt het Wetenschappelijk Comité het belang van preventieve 
bioveiligheidsmaatregelen, in het bijzonder deze die op 'bioexclusie' (externe bioveiligheid) zijn 
gericht om het risico van een directe (door contacten met wilde vogels) of indirecte (door 
levende (menselijke) of niet-levende (materiële) vectoren) insleep van het virus in de 
commerciële bedrijven te verminderen. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een voorruimte 
aan de ingang van elk compartiment die bestaat uit een duidelijk onderscheidbare vuile en 
schone zone en waar het dragen van bedrijfseigen schoeisel en kledij verplicht is. Voor de 
hobbykwekers en de commerciële pluimveebedrijven met een vrije uitloop moeten daaraan 
preventieve maatregelen tegen rechtstreekse contacten met wilde vogels worden toegevoegd, 
met inachtneming van het dierenwelzijn, bijvoorbeeld door het gebruik van netten over de 
ruimten in openlucht. Wilde vogels mogen geen toegang hebben tot het drinkwater voor 
gedomesticeerde of in gevangenschap levend pluimvee. Het Wetenschappelijk Comité dringt 
erop aan dat deze oplossingen op een duurzame manier worden toegepast, zodat ze opnieuw 
kunnen worden geactiveerd telkens wanneer het risico wordt aangetoond. Tot slot beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om bijzondere aandacht te besteden aan de controle op de 
bioveiligheid tijdens het verkeer van personen en voertuigen tussen bedrijven. Het 
Wetenschappelijk Comité raadt aan om de commerciële pluimveebedrijven die het meeste 
risico lopen door hun nabijheid ten opzichte van kwetsbare natuurgebieden in kaart te brengen, 
zodat in tijden van verhoogd risico een gerichte monitoring kan worden overwogen. 
Rekening houden met de rol die de pluimveehandelaren in 2017 hebben gespeeld, beveelt het 
Wetenschappelijk Comité aan om bijzondere aandacht te besteden aan hen op het gebied van 
informatie en controle gedurende de gehele periode van verhoogd risico.    
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt de bevoegde risicobeheerders aan om de passieve 
monitoring bij wilde vogels (het verzamelen van kadavers en het melden van vogels die 
nerveuze verschijnselen vertonen) op een voldoende hoog niveau te houden en te 
intensiveren tijdens de risicoperioden, door erop te anticiperen via de detectie van vroegtijdige 
waarschuwingssignalen stroomopwaarts van de migratieroutes. Het Wetenschappelijk Comité 
beveelt aan om de melding van sterftegevallen bij pluimvee van particulieren (hobbyhouderij) 
te stimuleren. Een versterking van de waakzaamheid en de bewustwording van de 
beroepssectoren, dierenartsen (gespecialiseerd in gevogelte of met klanten die 
hobbypluimvee of siervogels houden) en hobbyisten, evenals het grote publiek, moeten in 
tijden van een verhoogd risico systematisch worden uitgevoerd.  
 
Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan om de preventie- en quarantaineprocedures 
(bioveiligheid) binnen de revalidatiecentra tijdens risicoperiodes (opnieuw) toe te passen.   
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Tot slot raadt het Wetenschappelijk Comité aan om in de strijd tegen de HPAIv een op de 
betrokkenheid van de burgers gebaseerd waakzaamheidssysteem in te voeren ('citizen 
science'). Dit systeem zou uit twee delen kunnen bestaan: 
 

- een deel dat berust op de betrokkenheid van de burger, inclusief hobbykwekers, bij de 
passieve monitoring van de wilde avifauna (door het vergemakkelijken en 
automatiseren van de aangifte van sterftegevallen bij vogels); 

- een deel dat gericht is op de oprichting van een registratieplatform voor hobbykwekers 
en particulieren met gedomesticeerd of in gevangenschap levend pluimvee. Via dit 
platform zouden deze houders gemakkelijker op de hoogte kunnen worden gebracht, 
toegang kunnen krijgen tot gedetailleerde informatie en de mogelijkheid hebben om 
aangifte te doen van sterftegevallen. Het doel van dit platform moet op een positieve 
manier worden gepresenteerd om de deelname van de pluimveehouders te 
maximaliseren.  

 
 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Get.) 
Brussel, 26/11/2020 
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV 
 
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het Belgisch Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijke 
wetenschappelijke adviezen verstrekt met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in 
de voedselketen en dit op vraag van de Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV, de Minister 
die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief. Het Wetenschappelijk Comité 
wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de Stafdirectie voor 
risicobeoordeling van het Agentschap. 

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op 
basis van hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de 
veiligheid van de voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van 
een advies een beroep doen op externe deskundigen die geen lid zijn van het 
Wetenschappelijk Comité. Net zoals de leden van het Wetenschappelijk Comité dienen de 
externe experts in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken. Om de 
onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen, worden potentiële belangenconflicten 
transparant beheerd.  

De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij 
vertolken het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op 
basis van de risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp. 

De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het 
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van 
de aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers. 

Vragen over een advies kunnen worden gericht aan het secretariaat van het 
Wetenschappelijk Comité: Secretariaat.SciCom@favv.be. 

 
 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden : 
 
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De 
Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, 
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. 
Verheggen, P. Wattiau** 
* tot 31/03/2018 
** tot 17/06/2018 
 
Belangenconflict 
Er werden geen belangenconflicten vastgesteld. 
 
 
Dankwoord 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies en de twee deep readers (N. 
Speybroeck et A. Rajkovic). 

mailto:Secretariaat.SciCom@favv.be.
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Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep was samengesteld uit: 

Leden van het Wetenschappelijk 
Comité: 

T. van den Berg (verslaggever), J. Dewulf, C. 
Saegerman, E. Thiry,  
 

Externe experten: 
 

G. Antonissen (UGent), M. Steensels 
(Sciensano), D. Vangeluwe (IRSNB) 

 
Dossierbeheerders: 

 
P. Depoorter, A. Mauroy 

 
Waarnemers: 

 
L. Cambier (FAVV), P. Houdart (FAVV), M. 
Piret (FAVV) 

 
Wettelijk kader 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8; 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 8 juni 2017. 
 
 
Disclaimer 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie. 



SNELADVIES 25-2020                                                                                      herevaluatie risico’s HPAIv H5Nx 
 

                                                                                                                                                        27/28 

Bijlage 1: Kaart van de gevoelige natuurgebieden in België voor het risico van hoogpathogene aviaire influenza in verband met wilde 
vogels. 

Beschikbaar op:  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1O1jomjN7G-I9eMczv-_Sx8ob_xcyaitt&ll=50.47149920007743%2C4.68501513281252&z=8  

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1O1jomjN7G-I9eMczv-_Sx8ob_xcyaitt&ll=50.47149920007743%2C4.68501513281252&z=8
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Bijlage 2: Kaarten van de dichtheid van de populaties van gedomesticeerd industrieel pluimvee en de locatie van professionele 
bedrijven in België. 

Bron: P. Houdart (FAVV). 
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