
 

 

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 november 
2022, nr. WJZ/22541457, houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen 
specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor 

risicovogels in regio 10 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

 
Gelet op de artikelen 5.2, eerste, tweede en derde lid, 5.4, eerste en derde lid, aanhef en 
onderdeel c, en 5.6, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet dieren; 

 
Besluit: 
 
Artikel I 

 
De Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
 
Artikel 3.13a wordt als volgt gewijzigd: 

 
1. In het opschrift wordt ‘regio’s 10 en 19’ vervangen door ‘regio 19’. 
2. In het eerste lid wordt ‘de regio’s’ vervangen door ‘de regio’. 
3. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘de regio’s’ vervangen door ‘de regio’. 

4. In het vijfde lid wordt ‘de regio’s  vervangen door ‘de regio’. 
 
B 

 
Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. Het opschrift komt te luiden: 
 
Bijlage 3. Regio als bedoeld in artikel 3.13a 

 

2. Het onderdeel met betrekking tot regio 10 vervalt. 
 
Artikel II 

 
Deze regeling wordt bekendgemaakt www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar 
bekendmaking op het internet in werking. 

 
Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
’s-Gravenhage, 3 november 2022 

 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze:  

 
 
 

 
 
M.C. Beens 
directeur-generaal Agro 

  



 

 

TOELICHTING 
 
Deze regeling wijzigt de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. Deze 

regeling voorziet in intrekking van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 10. 
 
Artikel 3.13a van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen bevat een 

verbod op het vervoeren van risicovogels in de regio’s die zijn beschreven in bijlage 3 bij de 
genoemde regeling. Inmiddels zijn er veertien dagen verstreken sinds de laatste uitbraak op een 
commercieel bedrijf in regio 10. Het wordt daarom niet langer noodzakelijk geacht de maatregel in 

deze regio stand te houden. Met de onderhavige wijzigingsregeling is het verbod niet langer van 
toepassing in regio 10. 
 
Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet. De 

media zullen worden geïnformeerd over deze bekendmaking. De regeling wordt ook aan de 
Staatscourant aangeboden voor publicatie. 
 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze:  
 

 
 
 
M.C. Beens 

directeur-generaal Agro 


