
DEEL B

Programma’s voor de uitroeiing van mond- en klauwzeer bij wilde dieren
1. Onverminderd de in deel A vastgestelde maatregelen en na het verstrekken van het akkoord van de FOD en de

bevoegde betrokken gewestelijke autoriteiten, dient het Agentschap binnen 90 dagen na de bevestiging van een primair
geval van mond- en klauwzeer bij wilde dieren bij de Commissie schriftelijk een programma in met de maatregelen die
zijn genomen om de ziekte uit te roeien in het gebied dat als besmet is aangemerkt, en de maatregelen die zijn genomen
op de bedrijven in dat gebied.

2. Het programma kan later worden gewijzigd of aangevuld in verband met de ontwikkeling van de situatie.
Indien de wijzigingen betrekking hebben op een aanpassing van het besmette gebied, zorgt het Agentschap er voor

dat de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van die wijzigingen in kennis worden gesteld.
3. Nadat de in het in lid 1 bedoelde programma vastgestelde maatregelen zijn goedgekeurd, vervangen zij de

oorspronkelijke in deel A vastgestelde maatregelen.
4. Het in lid 1 genoemde programma bevat informatie over :
a) de uitkomsten van het epidemiologisch onderzoek en van de controles die overeenkomstig deel A zijn verricht,

en de geografische spreiding van de ziekte;
b) een afgebakend besmet gebied binnen het nationaal grondgebied.
Bij de afbakening van een besmet gebied houdt het Agentschap rekening met :
i) de uitkomsten van het epidemiologisch onderzoek en de geografische spreiding van de ziekte,
ii) de populatie van wilde dieren in het gebied,
iii) de aanwezigheid van belangrijke natuurlijke of kunstmatige hindernissen voor de verplaatsingen van wilde

dieren;
c) de organisatie van een nauwe samenwerking tussen wildbiologen, jagers, jagersverenigingen, verenigingen voor

natuurbehoud, het Agentschap, de FOD en de bevoegde betrokken gewestelijke autoriteiten;
d) de door de jagers in acht te nemen voorwaarden om verspreiding van de ziekte te voorkomen;
e) de methode om geschoten of dood aangetroffen wilde dieren op te ruimen; de methode moet gebaseerd zijn op

een keuring door een officiële dierenarts en laboratoriumtests als omschreven in bijlage XIII. Wanneer de tests negatief
uitvallen ten aanzien van mond- en klauwzeer, zijn de in artikel 11, paragraaf 2, van Richtlijn 92/45/EEG vastgestelde
maatregelen van toepassing;

f) het epidemiologisch onderzoek dat met betrekking tot elk wild dier van een ziektegevoelige soort (geschoten of
dood aangetroffen) wordt verricht. Dit onderzoek omvat met name de invulling van een vragenlijst betreffende de
uitkomsten van laboratoriumtests;

g) toezichtprogramma’s en preventieve maatregelen ten aanzien van bedrijven die ziektegevoelige dieren houden
in het afgebakende besmette gebied, en, indien nodig, in de omgeving daarvan, met inbegrip van vervoer en
verplaatsingen van ziektegevoelige dieren in, van en naar het gebied; deze maatregelen omvatten ten minste een
verbod op het weghalen van ziektegevoelige dieren en sperma, embryo’s of eicellen van ziektegevoelige dieren uit het
besmette gebied om in het intracommunautaire verkeer te worden gebracht;

h) andere criteria voor het opheffen van de maatregelen die zijn genomen om de ziekte uit te roeien in het
afgebakende besmette gebied, alsmede van de maatregelen die zijn toegepast op de bedrijven in dat gebied;

i) de autoriteit die belast wordt met het toezicht op en de coördinatie van de diensten die voor de uitvoering van
het programma verantwoordelijk zijn;

j) de regeling die is ingesteld om ervoor te zorgen dat de groep van deskundigen, aangewezen overeenkomstig
deel A, punt 1, onderdeel b), regelmatig de resultaten van het uitroeiingsprogramma kan bestuderen;

k) de bewakingsmaatregelen die worden getroffen nadat een periode van ten minste 12 maanden is verstreken
sedert het laatste geval van mond- en klauwzeer bij wilde dieren in het afgebakende besmette gebied is bevestigd; deze
bewakingsmaatregelen blijven gedurende ten minste 12 maanden van toepassing.

5. Om de zes maanden wordt bij de Commissie en bij de andere lidstaten een rapport ingediend over de
epidemiologisch situatie in het afgebakende gebied en de resultaten van het uitroeiingsprogramma.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 10 oktober 2005 betreffende de bestrijding van mond- en
klauwzeer.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
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PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,

ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

[C − 2005/02115]N. 2005 — 2736 (2005 — 2592)

17 SEPTEMBER 2005. — Koninklijk besluit houdende toekenning
van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het
grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen.
Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 307 van 6 oktober 2005, bl. 43148, akte
nr. 2005/02105, moet de hoofding gelezen worden zoals hierboven.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE,

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

[C − 2005/02115]F. 2005 — 2736 (2005 — 2592)

17 SEPTEMBRE 2005. — Arrêté royal accordant une autorisation au
Ministre qui a la politique des grandes villes dans ses attributions,
d’octroyer des subventions. — Erratum

Au Moniteur belge n° 307 du 6 octobre 2005, page 43148, acte
n° 2005/02105, il faut lire la têtière comme ci-dessus.
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