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Aanleiding 
De expertgroep zoönosen onder voorzitterschap van dhr. Henk Bekedam heeft op 
uw verzoek en die van de minister van MZS een rapport met aanbevelingen 
opgeleverd om de risico’s op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. Op 
6 juli krijgt u samen met de minister van MZS een mondelinge toelichting door dhr. 
Bekedam, u ontvangt hiervoor een separate nota. Met bijgevoegde Kamerbrief 
wordt het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Advies 
- Graag uw opmerkingen/akkoord op bijgevoegde (concept) kamerbrief. De

brief bevat nog 1 PM op tekst over biodiversiteit en landgebruik. Deze wordt
nog ingevuld.   Dezelfde brief wordt parallel voorgelegd aan minister MMZS,
die de brief, mede namens u, zal verzenden

- U wordt geadviseerd om geen termijn voor volledige kabinetsreactie in de
brief op te nemen; daarmee blijft in het midden of dit aan het huidige,
demissionaire,  of aan het nieuwe kabinet is.

- U wordt geadviseerd deze brief op 6 juli einde van de dag te versturen, na
het gesprek met dhr. Bekedam.

- U wordt geadviseerd om voor het verzenden van de brief aan de Kamer, de
komst en korte inhoud van het rapport in een digitaal oploopje te bespreken
met sectorbestuurders. Hier ontvangt u maandag een korte voorbereiding
voor.
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Kernpunten 
• Er ligt een omvangrijk rapport met veel aanbevelingen, waarvan enkele

forse impact zullen hebben. Met name de aanbevelingen die zien op
dichtheid en omvang van veehouderijen zullen onrust veroorzaken bij
sectoren en bestuurders. Hier heeft het kabinet oog voor.

• De aanbevelingen bieden vele aanknopingspunten voor verdere
verbeteringen op het gebied van preventie, paraatheid, vroegtijdige
signalering en uitbraakmanagement rondom zoönosen.

• De expertgroep beschikte niet over de tijd en menskracht om alle bestaande
instrumenten (in Nederland en wereldwijd) in detail te beschrijven en hun
bijdrage te evalueren; deze analyse en de weging beperken zich dan ook
tot de hoofdlijnen.

• In de brief omarmt het kabinet het rapport; volksgezondheid staat voorop
en de risico’s op toekomstige zoönosen wil het kabinet zoveel mogelijk
verkleinen.

• Het kabinet schuift het rapport in de brief niet door naar een volgend
kabinet, maar geeft aan welke acties nu al kunnen worden ingezet. Een
volledig plan van aanpak en uitgebreide kabinetsreactie volgen later. Er is
gekozen dit in de brief open te laten, zodat u bij vragen kunt aangeven dat
er tijd nodig is en het afhankelijk van de snelheid van formeren aan een
volgend kabinet is.

• De komende maanden zal het rapport nader bestudeerd worden en zullen
gesprekken met belanghebbenden, en dan vooral de veehouderij-sectoren,
gevoerd worden.

• We zoeken vanuit VWS/LNV niet zelf actief de publiciteit. Dit volgt pas bij
de inhoudelijke kabinetsreactie.

• Er wordt een woordvoeringslijn opgesteld, conform de lijn van
aanbiedingsbrief aan de Kamer. Enerzijds wordt benadrukt dat het een
belangrijk rapport is, dat u het eerst zorgvuldig wilt bestuderen en overleg
wilt plegen met de sectoren, en anderzijds wordt benadrukt dat u de
urgentie van de aanbevelingen herkent en het kabinet actief voorwaarts
beweegt op dit dossier.

• Dhr Bekedam presenteert het rapport op 6 juli om 16:15 uur aan u en uw
collega van MZS. Daarna kan een digitaal oploopje worden georganiseerd
waarbij u, en liefst ook de minister van MZS (dit wordt haar voorgelegd),
de bestuurders van de veehouderijsectoren inlicht over het rapport, de
inhoud en wanneer het aan de Kamer wordt verstuurd. Het is op
betrekkingsniveau zeer te adviseren dit te doen.

• Mogelijk worden de leden van de expertgroep benaderd door de media.
Vanuit VWS/LNV worden de persverzoeken gecoördineerd.

Toelichting 
Politieke en maatschappelijke context 

• De expertgroep is door u en de minister van MZS ingesteld na aanleiding
van de motie Ouwehand (PvdD) (Kamerstuk 25 295, nr. 452) met een
toezegging van de minister van VWS om te komen tot een ambitieus plan
van aanpak zoönosen.
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impuls geven en leiden tot versterking van de polarisatie, zowel in de 
maatschappij als in de Kamer.  

• Tegen het licht van de onrust rond stikstof en de aangekondigde 
manifestatie op woensdag 7 juli én de geplande slotwet-behandeling op  
8 juli, is het advies het rapport op 6 juli aan de Kamer te sturen. Er is 
geen goed moment, maar dit is het minst slechte. NB. Op woensdag 7 juli 
is het COVID-debat met MVWS. In dat debat zal zeker politieke aandacht 
zijn voor dit rapport, de aanbevelingen en de impact voor oa 
veehouderijsectoren en -ketens.  





            
        

         
           

         
         

        
            
          

         
          

         
            

           
            

            
   
         

             
   

             
        

           
           

            
            

            
         

          
          

         
          

            
       
           

            
        

              
 
          

         
        

         
        

     

 
    

  

   



  

  

            
          

             
       

        
 

            
         

        
             

          

 
    

  

          
          

             
  

          
             

             
        

        
          

     
           

      
          

           

   




