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Bijlage(n) 
1 Geachte Voorzitter,  

 
Zoals ik mijn brief van 26 oktober jl. (Kamerstuk 28 807, nr. 239) heb 
aangegeven, heb ik de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe 
risicobeoordeling voor vogelgriep gevraagd. De uitbraak met hoogpathogene 
vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeewolde, de vondsten van dode vogels in 
het noorden van Nederland, de op gang gekomen vogeltrek en diverse uitbraken 
bij wilde en gehouden vogels in Europa waren de aanleiding voor dit verzoek.  
 
In augustus heeft de deskundigengroep dierziekten de situatie beoordeeld en de 
kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, beoordeeld als 
matig. Eind september schatten deskundigen van Wageningen Bioveterinary 
Research (WBVR) het risico van besmetting van een pluimveebedrijf in Nederland 
ook in als matig (WBVR, september 20211). Gezien de recente ontwikkelingen 
verwacht de deskundigengroep dat het risico op hoogpathogene vogelgriep in 
wilde vogels in de komende weken tot maanden nog aanzienlijk kan toenemen. 
De kans dat een Nederlands pluimveebedrijf wordt besmet met HPAI wordt nu 
beoordeeld als hoog. Het is op dit moment niet mogelijk om een gedifferentieerde 
risicobeoordeling te maken voor de regio’s in Nederland.  
 
Het verslag van de deskundigengroep is bijgevoegd en is gepubliceerd op 
www.deskundigengroepdierziekten.nl. De komende periode zal ik met regelmaat 
de deskundigengroep dierziekten om een risicobeoordeling vragen en wanneer 
deze daartoe aanleiding geeft, aanpassing van de maatregelen overwegen en uw 
Kamer daarover informeren. 
 
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 

 
1 https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-Research/show-
bvr/Risicoanalyse-vogelgriep-HPAI-2020.htm 


