Maatregelenpakket
1. Maatregelen voor de 4 regio’s
Deze maatregelen gelden binnen de regio. Het gaat om maatregelen voor pluimvee- en gemengde
bedrijven.
Vervoer van pluimvee
-het is verboden pluimvee (inclusief eendagskuiken) te vervoeren
-uitzondering voor vervoer van eendagskuikens naar het buitenland, onder de voorwaarde:
rechtstreeks, export certificaat aanwezig in vervoersmiddel.
-uitzondering voor vervoer van pluimvee naar de slacht. Afvoer naar slachthuizen is mogelijk onder

voorwaarden:
o
o
o
o
o

Rechtstreeks vervoer
Hygiëne protocol
Vanuit gebied binnen 10 km van besmet bedrijf: na PCR controle door GD
Vanuit gebied buiten 10 km van besmet bedrijf: obv kliniek (verklaring dierenarts).
afvoer van eenden naar de slacht obv PCR door de GD.

- uitzondering voor hobbymatig gehouden pluimvee
Vervoer van eieren
-Vervoer is vanaf het primaire bedrijf naar een pakstation is toegestaan onder voorwaarden:
rechtstreeks, hygiëne protocol.
-ander vervoer van eieren is toegestaan naar heel Nederland.
-vervoer naar een ander bedrijf met pluimvee is verboden.
Vervoer overige commercieel gehouden dieren van een gemengd bedrijf
- toegestaan onder voorwaarden: rechtstreeks
- vervoer naar ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden
Sperma
-vervoer is toegestaan, afleveren aan openbare weg
Diervoeders
-Vervoer is toegestaan, max 1 bedrijf met pluimvee aan het eind van de rit, hygiëne protocol
-Vervoer vanaf pluimveebedrijf is verboden.
Melk
-vervoer is toegestaan, max 1 bedrijf met pluimvee aan het eind van de rit, hygiëne protocol
Mest
-vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte niet toegestaan
-vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten door bedrijven met commercieel gehouden
gevogelte is toegestaan, hygiëne protocol
Verplaatsen vervoersmiddelen
-toegestaan over grenzen regio’s onder voorwaarden: stickers, 24h stilstaan, hygiëne protocol
Bezoekersverbod/registratie
-verbod om vogelverblijfplaatsen te bezoeken.
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-Uitzondering voor: hulpdiensten, politie etc. en personeel, mits reiniging en ontsmetting en
personeel tevens minstens 72 uur niet op ander bedrijf is geweest. Bezoekers moeten zich registreren
bij een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.
Verzamelverbod
-verbod voor tentoonstellingen etc. van pluimvee en gevogelte
Jachtverbod
-verboden in het wild levende dieren te jagen en te doden
-bestrijden van muskusratten, vogeljacht t.b.v. luchtverkeersveiligheid is toegestaan
Afscherm/ophokplicht
-afscherm/ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee.
-Uitzondering voor dierentuinen en handelaren.
Export
Indien vervoer binnen een regio is toegestaan, is dat vervoer ook toegestaan:
- naar het buitenland aangrenzend aan de regio
- rechtstreeks naar Schiphol en van Schiphol rechtstreeks naar het buitenland met exportcertificaat,
over de regiogrenzen heen.

2

2. Maatregelen voor de 3 en 10 km gebieden

De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld
(beschermings- en toezichtsgebied) bij een besmetting met hoogpathogene vogelgriep. De in de
afgelopen week ingestelde 3 en 10 km gebieden rondom Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven
in stand. Binnen dit gebied worden bedrijven onderzocht op vogelgriep en zijn, conform de Europese
regelgeving, specifieke maatregelen van kracht om de ziekte te controleren en verspreiding te
voorkomen. De regels voor het 3 kilometer gebied zijn het strengst.
Onderstaande maatregelen gelden voor pluimvee- en gemengde bedrijven.

Vervoer van gevogelte (dwz gehouden dieren)
- Vervoer van gevogelte is verboden.
- Uitzondering voor vervoer naar het slachthuis onder voorwaarden:

o
o
o
o

Rechtstreeks vervoer
Hygiëne protocol
na PCR controle door GD
Voldoen aan eisen EU richtlijn

- Uitzondering voor rechtstreeks vervoer over autosnelweg of spoor zonder stoppen in gebied.
Vervoer van eieren
-Vervoer van eieren is verboden,
-uitzondering voor rechtstreeks vervoer naar een aangewezen pakstation of verwerkingsbedrijf.
-uitzondering voor vervoer van consumptie-eieren van een pakstation (via distributiecentra) naar
verkooppunten, en vanaf verkooppunten, naar heel Nederland.
Vervoer van vlees van gevogelte
-Vervoer van vlees van gevogelte vanaf de slachterij, de uitsnijder of het vrieshuis is in het 10 km
gebied toegestaan.
-Vervoer van vlees van gevogelte afkomstig van bedrijven vanaf de slachterij, de uitsnijder of het
vrieshuis, is in het 3 km gebied verboden, met uitzondering van vlees dat ten minste 21 dagen voor
de datum van instelling van het gebied, in het gebied is geproduceerd en gescheiden van ander vlees
is opgeslagen, dan wel van vlees afkomstig van buiten het gebied dat bij opslag en vervoer
gescheiden is gehouden van vlees van binnen het gebied.
Vervoer overige commercieel gehouden dieren van een gemengd bedrijf
-Verboden, tenzij rechtstreeks naar bestemming niet zijnde commerciële vogelhouder.
Sperma
-vervoer is toegestaan, afleveren aan openbare weg
Diervoeders
-Vervoer is toegestaan, max 1 bedrijf met pluimvee aan het eind van de rit, hygiëne protocol
Melk
-vervoer is toegestaan, max 1 bedrijf met pluimvee aan het eind van de rit, hygiëne protocol
Vervoer van mest
-Verboden mest van commercieel gehouden gevogelte te vervoeren en aan te wenden
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-Mest van andere commercieel gehouden dieren mag vervoerd overeenkomstig hygieneprotocol.
Verplaatsen vervoersmiddelen
-toegestaan over grenzen regio’s onder voorwaarden: stickers, 24h stilstaan, hygiëne protocol
Bezoekersverbod/registratie
-verbod om vogelverblijfplaatsen te bezoeken.
-Uitzondering voor: hulpdiensten, politie etc. en personeel, mits reiniging en ontsmetting en
personeel tevens minstens 72 uur niet op ander bedrijf is geweest. Bezoekers moeten zich registreren
bij een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.
Verzamelverbod
-verbod voor tentoonstellingen etc. van pluimvee en gevogelte
Jachtverbod
-verboden in het wild levende dieren te jagen en te doden
-bestrijden van muskusratten, vogeljacht t.b.v. luchtverkeersveiligheid is toegestaan
Vervoer van karkassen van gevogelte
-Vervoer van karkassen is verboden
-uitzondering voor vervoer van karkassen naar de destructie
Gedomesticeerde zoogdieren (huisdieren)
-verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.
-uitzondering voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen
met gevogelte
Ophok/afschermplicht
-Geldt voor alle pluimvee en gevogelte.
-Uitzondering voor dierentuinen en handelaren.
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