
Halle, 30/6/2017. 

PERSBERICHT VOGELGRIEP 

 

Vandaag kreeg de KBDB vanwege het FAVV  bericht dat het FAVV er zich mee kan akkoord 

verklaren dat de liefhebbers die zich bevinden binnen het beschermings- en toezichtsgebied   

VANAF ZONDAG 2/7/2017 hun sportduiven kunnen inkorven voor wedvluchten, DIT ONDER 

VOLGENDE VOORWAARDEN : 

- Liefhebbers die zich binnen de zone bevinden mogen enkel binnen deze zone inkorven 

in de aangeduide lokalen; 

- De liefhebbers die zich buiten de zone bevinden mogen enkel in de lokalen inkorven 

die zich buiten de zone bevinden; 

- Liefhebbers met pluimvee mogen niet inkorven; 

- Voor aanvang van de inkorving moet de betrokken liefhebber een formulier invullen 

en ondertekenen waarin hij verklaart dat hij geen pluimvee bezit en waarbij hij 

verklaart dat hij wel degelijk een inventaris bij de gemeente heeft ingediend, zoals 

verplcht is voor de 3 en 10km zones 

- de betrokken verenigingen dienen voor elke vlucht uiterlijk 2 dagen na de inkorving 

een lijst op te maken van de deelnemers (naam + adres) die van deze versoepelingen 

gebruik hebben gemaakt. Deze lijst dient overgemaakt te worden aan de betrokken 

PE, die de lijst op haar beurt onmiddellijk zal overmaken aan de nationale zetel van de 

KBDB; 

- De manden die worden opgehaald binnen de zone dienen terug te gaan naar de 

betreffende lokalen, zodanig dat er geen eventuele besmetting kan gebeuren naar 

andere lokalen toe. Het is evident dat deze manden gekuist worden voor de volgende 

inkorving; 

- De manden zijn verzegeld vanaf de ophaling in het lokaal tot het lossen op de 

lossingsplaats; 

- De manden die binnen de zone opgehaald worden, blijven bij elkaar en kunnen zo 

gemakkelijk gevolgd en getraceerd worden; 

- liefhebbers en verenigingen die zich niet houden aan deze voorwaarden zullen 

gesanctioneerd worden. 

 
Dezelfde regeling kan overigens ook gebruikt worden voor duivenliefhebbers in de 
bufferzones, op voorwaarde dat de bufferzone al ten minste 14 dagen afgebakend is. 

 

 

Het FAVV benadrukt  
- dat deze regeling pas ingaan vanaf zondag 2/7/2017 
- dat deze versoepelingen VOORWAARDELIJK  zijn 
- dat een verslechtering van de situatie of een nieuwe besmetting in de 

zones betekent dat deze mogelijk toch niet doorgevoerd worden. 
   
Verder info volgt via de betrokken provinciale entiteit  


