
Wettelijke basis en maatregelen bij het niet-respecteren van de ophokplicht 

Het ophokken of afschermen van vogels betekent dat de dieren hetzij opgesloten worden in hun hok of 

stal, hetzij nog steeds buiten gehouden of gelaten kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of een 

deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is 

afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat 

wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is 

niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. 

Wettelijke basis 

De wettelijke basis voor het ophokken is art. 3/5 van het KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding 

van aviaire influenza. Minister van Landbouw Clarinval heeft op basis van dit artikel op 1 november 2020 

een periode van verhoogd risico afgekondigd. De ophokplicht voor pluimvee en vogels van professionele 

houders en hobbyhouders is een van de maatregelen die in het kader van deze periode van verhoogd 

risico is genomen. 

Sanctionering 

Overtredingen van dit KB worden gesanctioneerd op basis van de dierengezondheidswet van 24 maart 

1987. Volgens art. 20 van deze wet zijn uiteraard de agenten van het FAVV bevoegd, maar onder meer 

ook de leden van de federale en lokale politie. 

Op basis van art. 21 van de wet kunnen deze personen in geval van overtreding de dieren in beslag 

nemen. Dit artikel stelt verder dat indien deze dieren een besmettingsgevaar inhouden, zij deze 

onverwijld kunnen laten afslachten of afmaken. 

Art. 20. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, worden 

overtredingen op deze wet, op haar uitvoeringsbesluiten en op de Europese verordeningen en 

beschikkingen/besluiten ter zake opgespoord en vastgesteld door: 

- de leden van de federale en lokale politie; 

- de door de minister aangewezen statutaire en contractuele agenten van de FOD; 

- de agenten van de Administratie der Douanes en Accijnzen; 

- de andere statutaire en contractuele agenten aangewezen door de Koning; 

- de statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen, belast met het uitvoeren van de controles. 

Art. 21.  De overheidspersonen bedoeld in artikel 20 kunnen, in geval van overtreding, de dieren of 

goederen in beslag nemen die het voorwerp uitmaken van het misdrijf, die gediend hebben of die 

bestemd waren tot het plegen ervan. 

Indien de inbeslagneming dieren betreft waarvoor het bevel tot afslachting of tot afmaking niet werd 

uitgevoerd, of indien de inbeslagneming dieren betreft die zich in overtreding bevinden en die een 

besmettingsgevaar vastgesteld door de overheidspersonen inhouden, kunnen deze de dieren 

onverwijld laten afslachten of afmaken. Zij kunnen in die gevallen de vergoedingen voor het 

afslachten of afmaken weigeren en de kosten ten laste van de verantwoordelijke leggen. 

Het FAVV heeft in eerste instantie niet de intentie om repressief op te treden tegen hobbyhouders die 

de ophokregeling niet respecteren. Het Agentschap wil in de eerste plaats de hobbyhouders ervan 

bewust maken dat de maatregelen bedoeld zijn om hun dieren te beschermen tegen een dodelijke 

ziekte. Enkel indien een houder geen gevolg geeft aan een herhaalde vraag van de politie of het FAVV 

om zich in regel te stellen met de ophokregeling, is een repressief optreden wenselijk. 
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