
Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. 

WJZ/14199539, houdende wijziging van de Regeling maatregelen regio’s bestrijding 
vogelgriep 2014 en andere regelingen met betrekking tot maatregelen in beschermings- en 

toezichtsgebieden in verband met de aanpassing van maatregelen   

 
De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
 
Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 
december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het 
vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, 
van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische 
controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het 
vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede 
lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 
betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van 
Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van 
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; 
  
Besluit: 

 
Artikel I 

 
De Regeling maatregelen regio’s bestrijding vogelgriep 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Voor artikel 1 wordt het opschrift van een paragraaf ingevoegd, luidende: 
§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsbereik 
 
B 
Artikel 2 komt te luiden: 
Artikel 2 Aanwijzing regio’s 
1. De minister wijst aan als regio’s: 
a. regio A: regio A (west-Nederland) als bedoeld in bijlage 1; 
b. regio B: regio B (midden-Nederland) als bedoeld in bijlage 2; 
c. regio C: regio C (zuid-Nederland) als bedoeld in bijlage 3; 
d. regio D: regio D (noord-Nederland) als bedoeld in bijlage 4. 
2. In de in het eerste lid bedoelde regio A zijn de artikelen 3 tot en met 17 van toepassing. 
3. In de in het eerste lid bedoelde regio B, C en D zijn de artikelen 17a tot en met 17m van 
toepassing. 
4. Indien een deel van een regio tevens is aangewezen als beschermingsgebied of toezichtsgebied, 
gelden in dat deel van die regio de meest verstrekkende voorschriften op grond van deze regeling en 
op grond van de regeling waarin de voorschriften voor het beschermingsgebied of toezichtsgebied zijn 
opgenomen. 
 
C 
Na artikel 2 wordt het opschrift van een paragraaf ingevoegd, luidende: 
§ 2. Maatregelen regio A 
 
D 
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In onderdeel b wordt “geschiedt” vervangen door: plaatsvindt. 
b. In onderdeel d, wordt “regio A als bedoeld in bijlage 1” vervangen door: regio A als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdeel a,. 
2. In het derde lid wordt “geschiedt” vervangen door: plaatsvindt. 
3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef wordt “in regio C als bedoeld in bijlage 3” vervangen door “buiten regio A als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid, onderdeel a,” en wordt “binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer 
uit een regio” vervangen door: binnen een regio en de invoer in een regio. 



b. De onderdelen c en d worden verletterd tot b en c. 
c. In onderdeel b (nieuw) wordt “artikel 12, tweede lid,” vervangen door: artikel 12, tweede of vierde 
lid. 
d. In onderdeel c (nieuw) wordt “terug naar regio C als bedoeld in bijlage 3,” vervangen door:, uit 
regio A als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a,. 
4. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. In afwijking van het eerste lid is het vervoer binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer 
uit een regio van eendagskuikens toegestaan, indien: 
a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte in regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol. 
 
E 
Artikel 4, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden: 
a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte;. 
 
F 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. In het tweede lid wordt “het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte,” 
vervangen door: het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van 
een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
3. Na het tweede lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien 
de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
 
G 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte,” vervangen 
door: van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf 
met commercieel gehouden gevogelte,. 
2. In het tweede lid wordt “afgeleverd” vervangen door: opgehaald of afgeleverd. 
 
H 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “naar bedrijven met commercieel gehouden gevogelte” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
3. Het derde lid vervalt. 
 
I 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt “daarvan”. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten binnen een regio 
toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
J 



Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het derde lid, vervalt de zinsnede “afkomstig van een bedrijf binnen een regio”. 
2. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt na het derde lid een lid ingevoegd, 
luidende: 
4. In afwijking van het eerste en tweede lid, is het vervoer van mest, afkomstig van een locatie buiten 
regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, ten behoeve van de verwerking daarvan, binnen 
een regio en de invoer in een regio toegestaan, indien: 
a. de mest wordt vervoerd naar  
i. CNC, te Moerdijk, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 7, deel 1: 
ii. BMC Moerdijk, te Moerdijk, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 7, deel 1; 
iii. BMC Moerdijk, opslag Heijningen, te Heijningen, met gebruikmaking van de route, bedoeld in 
bijlage 7, deel 2; 
b. het vervoer door de exploitant van het mestverwerkingsbedrijf ten minste een dag voorafgaand aan 
de dag van het vervoer aan de minister is gemeld, onder vermelding van het bedrijf van herkomst, 
het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd en het registratienummer 
van de sticker, bedoeld in artikel 12, tweede en vierde lid, van het betreffende vervoermiddel; 
c. de lege vervoermiddelen met gebruikmaking van de route, bedoeld in onderdeel a uit regio A als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden verplaatst. 
 
K 
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, wordt “5, tweede lid” vervangen door “5, tweede en derde lid” en wordt “9, derde 
lid” vervangen door: 9, derde en vierde lid. 
2. Het derde lid komt te luiden: 
3. Voor het vervoer binnen regio A als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt de 
gebiedssticker gebruikt die is opgenomen in bijlage 5 met de letter A. 
3. Het vierde lid komt te luiden: 
4. In afwijking van het tweede en derde lid is het toegestaan dat een vervoermiddel dat gebruikt 
wordt voor het vervoer, bedoeld in: 
a. artikel 3, vierde lid,  
b. artikel 3, vijfde lid, voor zover het vervoer betreft van dieren, afkomstig van een locatie buiten 
regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a,  
c. artikel 9, vierde lid, 
niet voorzien is van de gebiedssticker, bedoeld in het derde lid, indien: 
i. voldaan wordt aan de voorwaarden voor het vervoer, bedoeld in de artikelen 3, vierde of vijfde lid, 
of 9, vierde lid, en 
ii. het vervoermiddel is voorzien van een gebiedssticker overeenkomstig artikel 17i, tweede en derde 
lid. 
4. In het vijfde lid wordt “behorend bij een andere regio” vervangen door: anders dan de 
gebiedssticker, bedoeld in het derde lid. 
 
L 
Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel d wordt “, en” vervangen door:, reinigingsploegen en entploegen;. 
2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 
e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften 
van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en. 
 
M 
Artikel 16, derde lid, komt te luiden: 
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het jagen, doden 
of vangen geschiedt: 
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. 
 
N 
Na artikel 17 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: 



 
§ 3. Maatregelen regio’s B tot en met D 
 
Artikel 17a Vervoer gevogelte 

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
gevogelte is verboden. 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte, niet zijnde eenden, ten behoeve van de 
slacht toegestaan, indien: 
a. de dieren rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol; 
c. een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts aanwezig is dat de dieren op basis 
van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen. 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eenden ten behoeve van de slacht toegestaan, 
indien: 
a. de dieren rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol; 
c. een verklaring die minder dan 24 uur oud is, aanwezig is dat er uit onderzoek van ten minste 20 
monsters per stal met gebruikmaking van een PCR-test door het laboratorium, bedoeld in artikel  19, 
tweede lid, van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria geen virus in de dieren is 
aangetoond. 
4. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eendagskuikens toegestaan, indien: 
a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol. 
5. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van niet-commercieel gehouden pluimvee en van 
ander gevogelte dan pluimvee toegestaan. 
6. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte, anders dan het gevogelte, bedoeld in 
de leden twee tot en met vijf, toegestaan, indien: 
a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming, welke plaats in geval de 
dieren afkomstig zijn van een locatie in regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, gelegen 
is in die regio; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol; 
c. een verklaring, die minder dan 24 oud is, van een dierenarts aanwezig is dat geen van de op de 
locatie van herkomst aanwezige dieren op basis van een klinische inspectie ziekteverschijnselen 
vertonen.  
 
Artikel 17b Vervoer eieren 

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
eieren, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden. 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eieren toegestaan indien: 
a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol. 
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid, onder a, wordt een broederij niet 
beschouwd als een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
 
Artikel 17c Vervoer andere dieren 
1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met 
commercieel gehouden gevogelte, is verboden. 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de 
dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte. 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren 
afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
 
Artikel 17d Vervoer sperma 



1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met 
commercieel gehouden gevogelte, is verboden. 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare 
weg wordt opgehaald of afgeleverd. 
 
Artikel 17e Vervoer diervoeders 

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een bedrijf 
met commercieel gehouden gevogelte, is verboden. 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
Artikel 17f Vervoer melk 

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van 
rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is 
verboden.  
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
Artikel 17g Vervoer mest 

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest 
van gevogelte, is verboden. 
2. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest 
van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte, is verboden. 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van mest van gevogelte toegestaan, indien: 
a. de mest rechtstreeks wordt vervoerd naar de plaats van bestemming, welke plaats in geval de 
dieren afkomstig zijn van een locatie in regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, gelegen 
is in die regio; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
4. In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders 
dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd 
hygiëneprotocol.  
5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest. 
 
Artikel 17h Aanvoer en afvoer 

Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing 
 
Artikel 17i Verplaatsen vervoermiddelen 

1. Het in gebruik hebben van vervoermiddelen voor het vervoer van dieren of producten waarvan het 
vervoer overeenkomstig: 
a. de artikelen 3, vierde lid of 9, vierde lid, 
b. artikel 3, vijfde lid, voor zover het vervoer van dieren mede plaatsvindt in regio A, bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdeel d, betreft, 
c. de artikelen 17a, zesde lid en 17g, derde lid, voor zover het vervoer van dieren of producten 
afkomstig van een locatie in regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, betreft, 
is toegestaan, is verboden.  
2. In afwijking van het eerste lid is het in gebruik hebben van vervoermiddelen toegestaan indien de 
vervoermiddelen overeenkomstig het derde lid voorzien zijn van een door de Dienst Wegverkeer, 
bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, te verstrekken gebiedssticker als bedoeld in 
bijlage 5.  
3. Voor het vervoer binnen regio’s worden de volgende gebiedsstickers gebruikt: 



a. voor regio B, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, de gebiedssticker opgenomen in bijlage 5 
met de letter B; 
b. voor regio C, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, de gebiedssticker opgenomen in bijlage 5 
met de letter C; 
c. voor regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, de gebiedssticker opgenomen in bijlage 5 
met de letter D. 
4.  Artikel 12, vijfde en zesde lid zijn van toepassing. 
 
Artikel 17j Bezoekverbod 
Artikel 13 is van toepassing. 
 
Artikel 17k Bezoekersregeling en registratieplicht 

Artikel 14 is van toepassing. 
 
Artikel 17l Verbod wedstrijden  en tentoonstellingen met vogels 

Artikel 15 is van toepassing. 
 
Artikel 17m Afscherm- en ophokplicht gevogelte 
Artikel 17 is van toepassing. 
 
O 
Na artikel 17m wordt een opschrift van een paragraaf ingevoegd, luidende: 
§ 4. Slotbepalingen 
 
P 
Na bijlage 6 wordt de bijlage behorend bij deze regeling toegevoegd. 
 
Artikel II 

De Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Hekendorp 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel c vervalt. 
2. De onderdelen d tot en met k worden verletterd tot c tot en met j.  
 
B 
Artikel 2, derde lid, komt te luiden: 
3. Voor zover vervoer overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 11 plaatsvindt binnen een 
beschermingsgebied of een toezichtsgebied en dit vervoer mede plaatsvindt buiten deze gebieden 
wordt ook tijdens het vervoer buiten deze gebieden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en 
met 11.   
 
C  
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste en derde lid vervalt telkens de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is 
gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen het BT-gebied”. 
 
D 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
b. Onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel c. 
4. In het vierde lid wordt “het tweede lid” vervangen door: het derde lid. 
 
E 



In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt “waarop het BT-gebied is ingesteld” vervangen door: 
waarop het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is aangewezen. 
 
F 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen de regio 
waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de 
dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte. 
3. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
4. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren 
afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het derde lid” vervangen door “het vierde lid” en wordt “het eerste 
en tweede lid” vervangen door: het eerste tot en met derde lid. 
 
G 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In het eerste lid wordt “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare 
weg wordt opgehaald of afgeleverd. 
 
H 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
3. Het derde lid vervalt. 
 
I 
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
J 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen, “. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid komt te luiden: 
3. In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders 
dan gevogelte, toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd 
hygiëneprotocol.  
 



K 
In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
 
L 
Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel d wordt “en” vervangen door: reinigingsploegen en entploegen;. 
2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 
e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften 
van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en. 
 
M 
Artikel 16, derde lid, komt te luiden: 
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing indien het jagen, doden 
of vangen geschiedt: 
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. 
 

Artikel III 
De Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Kamperveen 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel c vervalt. 
2. De onderdelen d tot en met k worden verletterd tot c tot en met j.  
 
B 
Artikel 2, derde lid, komt te luiden: 
3. Voor zover vervoer overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 11 plaatsvindt binnen een 
beschermingsgebied of een toezichtsgebied en dit vervoer mede plaatsvindt buiten deze gebieden 
wordt ook tijdens het vervoer buiten deze gebieden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en 
met 11.   
 
C  
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste en derde lid vervalt telkens de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is 
gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen het BT-gebied”. 
 
D 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
b. Onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel c. 
4. In het vierde lid wordt “het tweede lid” vervangen door: het derde lid. 
 
E 
In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt “waarop het BT-gebied is ingesteld” vervangen door: 
waarop het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is aangewezen. 
 
F 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen de regio 
waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 



2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de 
dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte. 
3. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
4. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren 
afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het derde lid” vervangen door “het vierde lid” en wordt “het eerste 
en tweede lid” vervangen door: het eerste tot en met derde lid. 
 
G 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In het eerste lid wordt “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare 
weg wordt opgehaald of afgeleverd. 
 
H 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
3. Het derde lid vervalt. 
 
I 
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
J 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen, “. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid komt te luiden: 
3. In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders 
dan gevogelte, toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd 
hygiëneprotocol.  
 
K 
In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
 
L 
Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel d wordt “en” vervangen door: reinigingsploegen en entploegen;. 
2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 



e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften 
van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en. 
 
M 
Artikel 16, derde lid, komt te luiden: 
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het jagen, doden 
of vangen geschiedt: 
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. 
 

Artikel IV  

De Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Ter Aar 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel c vervalt. 
2. De onderdelen d tot en met k worden verletterd tot c tot en met j.  
 
B 
Artikel 2, derde lid, komt te luiden: 
3. Voor zover vervoer overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 11 plaatsvindt binnen een 
beschermingsgebied of een toezichtsgebied en dit vervoer mede plaatsvindt buiten deze gebieden 
wordt ook tijdens het vervoer buiten deze gebieden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en 
met 11.   
 
C  
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste en derde lid vervalt telkens de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is 
gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen het BT-gebied”. 
 
D 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
b. Onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel c. 
4. In het vierde lid wordt “het tweede lid” vervangen door: het derde lid. 
 
E 
In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt “waarop het BT-gebied is ingesteld” vervangen door: 
waarop het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is aangewezen. 
 
F 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen de regio 
waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de 
dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte. 
3. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
4. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 



3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren 
afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het derde lid” vervangen door “het vierde lid” en wordt “het eerste 
en tweede lid” vervangen door: het eerste tot en met derde lid. 
 
G 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:  
1. In het eerste lid wordt “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare 
weg wordt opgehaald of afgeleverd. 
 
H 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
3. Het derde lid vervalt. 
 
I 
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
J 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen, “. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid komt te luiden: 
3. In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders 
dan gevogelte, toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd 
hygiëneprotocol.  
 
K 
In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
 
L 
Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel d wordt “en” vervangen door: reinigingsploegen en entploegen;. 
2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 
e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften 
van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en. 
 
M 
Artikel 16, derde lid, komt te luiden: 
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het jagen, doden 
of vangen geschiedt: 



a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. 
 

Artikel V  

De Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Zoeterwoude 2014 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Onderdeel c vervalt. 
2. De onderdelen d tot en met k worden verletterd tot c tot en met j.  
 
B 
Artikel 2, derde lid, komt te luiden: 
3. Voor zover vervoer overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 11 plaatsvindt binnen een 
beschermingsgebied of een toezichtsgebied en dit vervoer mede plaatsvindt buiten deze gebieden 
wordt ook tijdens het vervoer buiten deze gebieden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en 
met 11.   
 
C  
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste en derde lid vervalt telkens de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is 
gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen het BT-gebied”. 
 
D 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de aanhef vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
b. Onderdeel d wordt verletterd tot onderdeel c. 
4. In het vierde lid wordt “het tweede lid” vervangen door: het derde lid. 
 
E 
In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt “waarop het BT-gebied is ingesteld” vervangen door: 
waarop het gebied, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is aangewezen. 
 
F 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen de regio 
waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de 
dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte. 
3. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid. 
4. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan 
gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren 
afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt “het derde lid” vervangen door “het vierde lid” en wordt “het eerste 
en tweede lid” vervangen door: het eerste tot en met derde lid. 
 
G 
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:  



1. In het eerste lid wordt “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte,. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare 
weg wordt opgehaald of afgeleverd. 
 
H 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,” vervangen door: 
afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel 
gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
3. Het derde lid vervalt. 
 
I 
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
2. Het tweede lid komt te luiden: 
2. In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien: 
a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden 
gevogelte wordt bezocht; 
b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.  
 
J 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen, “. 
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede “binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen,”. 
3. Het derde lid komt te luiden: 
3. In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders 
dan gevogelte, toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd 
hygiëneprotocol.  
 
K 
In artikel 11, eerste lid, vervalt de zinsnede “, binnen de regio waarin het BT-gebied is gelegen”. 
 
L 
Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In onderdeel d wordt “en” vervangen door: reinigingsploegen en entploegen;. 
2. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 
e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften 
van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en. 
 
M 
Artikel 16, derde lid, komt te luiden: 
3. De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het jagen, doden 
of vangen geschiedt: 
a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer; 
b. ter bestrijding van muskusratten; 
c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen. 
 
Artikel VI Intrekking regelgeving 

De Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep 2014 en de Regeling instelling gebieden bestrijding 
vogelgriep Ter Aar 2014 worden ingetrokken. 
 



Artikel VII Inwerkingtreding 

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt op 4 december 2014 om 
00.00 uur in werking. 
 
Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. 
 
’s-Gravenhage, 3 december 2014 
 
de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze, 
 
 
 
 
mr. dr. J.P. Hoogeveen 
de directeur-generaal van Agro 

  



Bijlage 
 
Bijlage 7, behorend bij artikel 9, vierde lid 

 
Deel 1 BMC Moerdijk 
22. Vanaf afrit 37 Waalwijk A59/Maasroute volgen in westelijke richting tot aan Knooppunt Zonzeel/ 
A59/A16. 
23. Vanaf Knooppunt Zonzeel A59/A16 volgen in noordelijke richting tot aan Knooppunt Klaverpolder. 
24. Vanaf Knooppunt Klaverpolder de A16 volgen in zuidelijke richting tot aan de afrit 26 Moerdijk. 
25. Vanaf de afrit 26 de Entree volgen in noordelijke richting tot aan de Zuidelijke Randweg. 
26. De Zuidelijke Randweg volgen in westelijke richting tot aan de Orionweg. 
27. De Orionweg volgen in noordelijke/ westelijke richting  overgaand in Middenweg tot aan lokatie 
4782PM36a. 
 
Deel 2 BMC Moerdijk, opslag Heijningen 
29. Vanaf afrit 37 Waalwijk A59/Maasroute volgen in westelijke richting tot aan Knooppunt Zonzeel/ 
A59/A16. 
30. Vanaf Knooppunt Zonzeel A59/A16 volgen in noordelijke richting tot aan Knooppunt Klaverpolder. 
31. Vanaf Knooppunt Klaverpolder de A16 volgen in zuidelijke richting tot aan Knooppunt Noordhoek. 
32. Vanaf Knooppunt Noordhoek de A59 volgend in westelijke richting tot aan de afrit 24 Fijnaart. 
33. Vanaf de afrit 24 Fijnaart de Oude Molensedijk volgend in in noordelijke richitng tot aan de 
Stadsedijk. 
34. De Stadsedijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in de 
Oude Heiningseweg overgaand in de Oude Heijningsedijk tot aan lokatie 4794RG1. 

  



Toelichting 
 
De afgelopen weken zijn er besmettingen met hoogpathogene aviaire influenza geconstateerd op 
bedrijven in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude. Naar aanleiding van deze 
besmettingen zijn overeenkomstig Richtlijn nr. 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 
betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van 
Richtlijn 92/40 (PbEG 2005, L 10) (hierna: richtlijn 2005/94/EG) een beschermingsgebied, een gebied 
met een straal van ten minste 3 kilometer rond een besmet bedrijf, en een toezichtsgebied, een 
gebied met een straal van ten minste 10 kilometer rond een besmet bedrijf, ingesteld. Binnen deze 
gebieden gelden diverse maatregelen, met name met betrekking tot het vervoer van (risicovolle) 
dieren en producten, het bezoeken van bedrijven met gevogelte en het ophokken en afschermen van 
vogels. Naast voornoemde voorschriften is de Regeling maatregelen regio’s bestrijding vogelgriep 
2014 vastgesteld. Deze regeling voorziet in regionalisering van Nederland. Dit houdt in dat Nederland 
is opgedeeld in een viertal regio’s. Binnen deze regio’s gelden diverse maatregelen. Deze maatregelen 
komen op onderdelen overeen met de maatregelen die gelden in de beschermings- en 
toezichtsgebieden, maar zijn, waar mogelijk en verantwoord, soepeler. 
 
Op 2 december is in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat bekend is geworden dat het, op basis 
van alle beschikbare informatie, het meest waarschijnlijk is dat er sprake is van drie separate 
introducties van het vogelgriepvirus in de gebieden Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen. Dit betekent 
dat er waarschijnlijk sprake is van onafhankelijke besmettingen. Gemeld is ook dat uit onderzoek is 
gebleken dat het type vogelgriep (H5N8) waarmee de dieren op de bedrijven in Hekendorp, Ter Aar, 
Kamperveen en Zoeterwoude zijn besmet ook aanwezig was bij smienten in de buurt van Kamerik. 
Het is daarom waarschijnlijk dat het vogelgriepvirus via wilde eenden in Nederland terecht is 
gekomen.  
 
Op basis van deze informatie en veterinaire conclusies en adviezen is besloten het pakket aan 
maatregelen zoals hiervoor beschreven, aan te passen. Artikel I van onderhavige regeling voorziet 
hiertoe in een wijziging van de Regeling maatregelen regio’s vogelgriep 2014.  
 
Het westen van Nederland (regio A) wordt gezien als een risicogebied. In deze regio zijn veel 
waterrijke gebieden, waar ook de twee wilde eenden zijn aangetroffen met het hoogpathogene virus. 
De situatie is hier met drie uitbraken, waarvan de laatste in Zoeterwoude op 30 november jl., niet 
stabiel. Om die reden blijven in dit risicogebied alle beperkende maatregelen van kracht die nu gelden, 
zoals de vervoersverboden voor gevogelte en andere dieren van bedrijven met gevogelte, eieren, 
mest, diervoeders, melk en sperma, de bezoekersregeling, het verzamelverbod, het jachtverbod en de 
verplichting tot het afschermen en ophokken van commercieel gehouden gevogelte. Deze maatregelen 
zijn opgenomen in de artikelen 3 tot en met 17 van de Regeling maatregelen regio’s bestrijding 
vogelgriep 2014. De maatregelen blijven overigens in ieder geval de komende 14 dagen in stand. 
 
Voor de rest van Nederland blijven maatregelen in stand die er voor moeten zorgen dat bij een 
introductie van het vogelgriepvirus op een bedrijf dit niet verder verspreid wordt. Belangrijkste 
verschil met het tot op heden geldende regime is dat vervoer tussen de regio’s B, C en D nu ook is 
toegestaan. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de vervoersbeperkingen aangebracht. Zo is het 
bijvoorbeeld weer toegestaan om gevogelte te onder voorwaarden vervoeren naar bedrijven met 
commercieel gehouden gevogelte. Dit betekent dat er in dit gebied weer nieuwe dieren kunnen 
worden opgezet. Ook is het vervoer van mest van gevogelte onder voorwaarden weer toegestaan. Ook 
het jachtverbod is in deze gebieden niet langer van toepassing. Op deze aanpassingen van de 
vervoersbeperkingen geldt evenwel een uitzondering voor gevogelte, anders dan gevogelte dat 
bestemd is voor de slacht, eendagskuikens en niet commercieel gehouden gevogelte. Dit gevogelte 
mag, indien het afkomstig is van een bedrijf in regio D alleen worden vervoerd naar een ander bedrijf 
in regio D. Dat geldt ook voor mest van gevogelte die afkomstig is uit regio D. De bezoekersregeling, 
het verbod gevogelte te verzamelen en de ophok- en afschermplicht blijven wel van toepassing. De 
maatregelen die in voornoemde gebieden gelden zijn opgenomen in de artikelen 17a tot en met 17m 
van de Regeling maatregelen regio’s bestrijding vogelgriep 2014. Overigens gelden deze wijzigingen 
niet voor het beschermings- en toezichtsgebied dat in verband met de uitbraak in Kamperveen is 
ingesteld en in regio D is gelegen. Op deze gebieden blijft de Regeling maatregelen bestrijding 
vogelgriep Kamperveen 2014 van toepassing. 
 



Opgemerkt wordt dat indien er zich de komende tijd toch een uitbraak van vogelgriep in Nederland 
voordoet in regio B, C of D, deze regio onder het regime gebracht worden dat nu op regio A van 
toepassing is.  
 
Naast voornoemde wijzigingen worden enkele technische wijzigingen in de Regeling maatregelen 
regio’s bestrijding vogelgriep 2014 aangebracht. De regelingen waarin de maatregelen zijn 
opgenomen die van toepassing zijn in de beschermings- en toezichtsgebieden in verband met de 
besmettingen in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude worden eveneens aangepast aan 
voornoemde technische wijzigingen (artikelen II tot en met V). Van de gelegenheid wordt tevens 
gebruik gemaakt om een tweetal regelingen die abusievelijk niet waren ingetrokken, alsnog in te 
trekken (artikel VI). 
 
Deze regeling wordt op grond van artikel 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bekend 
gemaakt op internet en treedt op donderdag 4 december 2012 om 00.00 uur in werking. De media 
zullen geïnformeerd worden over deze bekendmaking. Voor de volledigheid wordt de regeling ook aan 
de Staatscourant aangeboden voor publicatie. 
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