Aanpassing maatregelen vogelgriep
per 4 december 2014 te 00.00 uur
De maatregelen in de 3 en 10 kilometer beschermings- en toezichtsgebieden rond de besmette
bedrijven blijven 30 dagen van kracht.
Het westen van Nederland (regio A - zie kaartje) wordt gezien als een risicogebied. Om die reden
blijven in dit risicogebied alle beperkende maatregelen van kracht die nu gelden, zoals een totaal
vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruik strooisel. De maatregelen voor de
hobbymatig gehouden vogels binnen het risico gebied blijven van kracht. Dus de vogels niet over
de grens van deze regio vervoeren. Ook het jachtverbod blijft hier gelden. Deze maatregelen blijven
in ieder geval de komende 14 dagen in stand, dus tot 18 december te 00.00 uur.

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte blijft in heel Nederland van kracht.

Voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte (dus ook de kooi en volièrevogels) geldt
deze verplichting alleen in de beschermings- en toezichtsgebieden van 3 en 10 km.
Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met
pluimvee.
Het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte (dus ook kooi en
volièrevogels) blijft van kracht, voor het gehele land en dit duurt volgens het ministerie tot 18
december te 00.00 uur.
Voor de rest van Nederland geldt dat er, met uitzondering van het beschermings- en toezichtsgebied
bij Kamperveen, geen specifieke regio-indeling meer gehanteerd wordt. Dit betekent dat we de
vogels binnen dit deel van Nederland kunnen vervoeren.
01 december 2014
De inschrijving voor de bondsshow 2015 gaat gewoon door. De NBvV houdt de berichtgeving over
het tentoonstellings- en verzamelverbod nauwlettend in de gaten. Mocht er onverhoopt toch een
maatregel komen die ons moet doen besluiten om de show af te gelasten dan zullen wij het
inschrijfgeld van de deelnemers niet incasseren. Mocht dat inmiddels al gebeurd zijn, dan zal het
bedrag teruggestort worden. U kunt dus tot 10 december 24.00 uur inschrijven.

