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Aanleiding 
Op 6 juli 2021 is het rapport ‘Zoönosen in het Vizier’, geschreven door een 

expertgroep onder voorzitterschap van de heer drs. H.J. Bekedam aan de Tweede 

Kamer verzonden (Kamerstuk 25 295, nr. 1357). Op 6 juli 2022 is in reactie 

hierop het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid gepubliceerd 

(Kamerstuk 25 295, nr. 1935). Als onderdeel van dit actieplan heeft een 

expertgroep een rapport over tussenbedrijfstransmissie geschreven. Met 

bijgevoegde Kamerbrief verstuurt u, mede namens de minister van NenS, alsook 

de minister van VWS, dit rapport en geeft u een appreciatie. Tevens informeert u 

de Tweede Kamer over de invulling van de meekoppelende structurerende keuze 

(MSK) dierziekten en zoönosen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(NPLG). Hiermee doet u de toezegging uit het debat van 13 oktober 2022 gestand 

(Kamerstuk 28 286, nr. 1263). 

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen en deze vrijdag 17 

maart 2023 te verzenden.  

U wordt geadviseerd het rapport ‘Preventie van efficiënte transmissie van 

zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijen’ als bijlage mee te sturen.  

U verstuurt de Kamerbrief en het bijgevoegde rapport mede namens de minister 

van VWS.  
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Directoraat-generaal Agro 

Directie Dierlijke Agroketens en 

Dierenwelzijn 

 
Kenmerk 

DGA-DAD / 26614199 Kernpunten 
• Dierziekten en zoönosen zijn als MSK opgenomen in het NPLG, met als 

doel het verminderen van risico’s op uitbraken met en de verspreiding van 

(zoönotische) ziekteverwekkers. 

• In de MSK dierziekten en zoönosen zijn adviezen geformuleerd die 

rekening houden met verschillende risicofactoren voor uitbraken met en 

verspreiding van (zoönotische) ziekteverwekkers. Decentrale overheden 

kunnen deze adviezen gebruiken als handvatten voor het meewegen van 

dierziekten en zoönosen in de integrale gebiedsplannen en in 

besluitvormingsprocessen binnen het NPLG. 

• De MSK’s zijn opgenomen in de Handreiking NPLG. Een eerste versie van 

deze handreiking is op 25 november 2022 gepubliceerd. De uitwerking 

van de MSK dierziekten en zoönosen was op dat moment nog niet gereed.  

• Op 17 maart 2023 wordt een update van de Handreiking NPLG 

gepubliceerd. Daarin wordt ook de uitwerking van de MSK dierziekten en 

zoönosen opgenomen.  

• De adviezen van de MSK dierziekten en zoönosen zijn tot stand gekomen 

op basis van de huidige kennis van (verspreiding van) dierziekten en 

zoönosen, het rapport ‘Risicofactoren voor introductie van HPAI-virus op 

Nederlandse commerciële pluimveebedrijven 2014-2022’ (zie Kamerstuk 

28 807, nr. 269) en het rapport ‘Preventie van efficiënte transmissie van 

zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven’.  

• Het laatstgenoemde rapport wordt als bijlage van de Kamerbrief 

meegestuurd. Tevens geeft u in de Kamerbrief een appreciatie van dit 

rapport.  

• U wordt geadviseerd om de Kamerbrief parallel met de update van de 

Handreiking NPLG te versturen (vrijdag 17 maart).   

• In het debat ‘dierziekten en zoönosen’ van 13 oktober 2022 heeft u 

toegezegd om de Tweede Kamer te informeren over het rapport over 

tussenbedrijfstransmissie en de invulling van de MSK dierziekten en 

zoönosen in het NPLG. Met bijgevoegde Kamerbrief doet u beide 

toezeggingen gestand.  

 

 
 

 




