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De uitbraak van de vogelgriep van het type H3N1 ligt intussen al een hele tijd achter ons, maar de omvang 
en impact ervan wordt nog steeds niet juist ingeschat bij de bevoegde overheidsdiensten. Ook politiek blijft 
men besluiteloos hangen in de discussie of er al dan niet kan overgegaan worden tot het opleggen van 
maatregelen of schadeloosstelling. De regionale overheid verschuilt zich achter de federale, de federale 
overheid verschuilt zich achter Europa, dat zwaait met termen als “niet vatbaar voor overheidstussenkomst 
omwille van het niet-hoogpathogeen virus” en “verdoken staatssteun”. Sinds begin mei hebben we onze 
vraag voor tussenkomsten vanuit het Sanitair Fonds (een sectorfonds dat beheerd wordt door de overheid) 
regelmatig herhaald, maar nog steeds zonder gevolg. Steeds weer met als argument dat er geen rechts-
grond voor is. Maar dit is niet het enige voorbeeld van waar het mank loopt. De Vlaamse Regering voorzag 
zo net voor de verkiezingen in een schadeloosstelling in geval van verplichte ruiming en leegstand van de 
getroffen stallen. Alleen… de noodzakelijke beslissing vanop het federaal niveau om over te gaan tot het 
verplicht ruimen van besmette tomen blijft uit. Pure kafka dus en symptomatisch voor de versnippering van 
bevoegdheden in België anno 2019? Met de politieke aardverschuiving van 26 mei, die de verschillen tus-
sen Vlaanderen en Wallonië nog wat uitvergrootte, zou het misschien niet verkeerd zijn om ook de federale 
overheidsdiensten die ons aanbelangen, eens grondig tegen het licht te houden.

De eerste week van juni werd opnieuw vergaderd met de federale overheidsdiensten en het kabinet van 
minister Ducarme, die bevoegd is voor landbouw en voor het FAVV. Opnieuw vond de pluimveesector geen 
gehoor. Opnieuw gingen de paraplu's open en werd de schreeuw om een duidelijke strategie niet beant-
woord door een actieplan dat bijdraagt tot het herstellen van de goede sanitaire toestand in de sector. Het 
is dan ook bijzonder jammer om te moeten vaststellen dat op dit overleg enkel en alleen bijkomende biovei-
ligheidsmaatregelen besproken werden die ervoor moeten zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. 
Deze bijkomende maatregelen zullen geen effect hebben op het terrein. Vanuit de sector werd de voorbije 
weken al tot in den treure aangetoond dat deze bijkomende maatregelen niet in staat zijn om de gestage 
verspreiding van het virus tegen te gaan en geen groot effect zullen teweeg brengen, omdat ze reeds toe-
gepast worden. Wie als ambtenaar doodleuk verklaart dat “de sector zelf moet maatregelen nemen om de 
verspreiding tegen te gaan” of meegeeft dat “het niet aan de administratie is om maatregelen op te leggen”, 
luistert niet genoeg naar de sector zelf. De mensen die met twee voeten in de praktijk staan, dierenartsen 
incluis, gaven reeds meermaals aan dat er geen andere uitweg is dan van overheidswege verplichtingen 
op te leggen en over te gaan tot verplichte ruiming en een daaropvolgende voldoende lange verplichte 
leegstand. Alleen zo zal het virus een halt toegeroepen kunnen worden.

Het probleem mag zich dan wel ver van Brussel stellen en op macroschaal niet heel veel betekenen, ter 
plekke is de miserie binnen de stal en in de familiale omgeving van de pluimveehouder niet te overzien en 
spelen zich drama’s af. Ganse tomen worden ziek en zieke dieren sneuvelen bij bosjes. Mensen durven 
niet meer naar vergaderingen te komen, zien vrienden en collega’s pluimveehouders niet meer op bezoek 
komen en voelen zich in de steek gelaten door een starre overheid die de problemen zwaar onderschat.

Wij blijven alle mogelijk pistes bewandelen om de geesten te doen rijpen en hopen erop dat het inzicht wél 
komt, maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?
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