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› Transparency global disease situation 

– OIE-listed diseases 2018 : ASF 

– World Animal Health Information System: disease alerts 

 
› Standard setting body (WTO) 

– TAHC: Chapter 15.1 

– Manual of diagnostic tests: Chapter 2.8.1 

 
› General Session:  

– Delegates: NL - EU 

 
 
 

OIE World organisation for Animal Health 
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› Distinction between  

– Domestic and captive wild pigs 

– Wild and feral pigs  

– African wild suid species 

 
› Definition of freedom from disease 

– No trade barriers when disease present  
only in wild pigs 

 

› Real world: possibly (unjustified)  
trade barriers 
 

OIE Freedom from ASF 
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› RL 2002/60/EC (92/119/EEG) 
 
 

EU Bestrijdingsplichtige dierziekte 
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› Maatregelen 
› Opnieuw verkrijgen van vrijstatus 
› LS moeten een bestrijdingsdraaiboek hebben 

EU regelgeving 
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› Uitbraak: bij gehouden varkens 
 
 
 
 
 

› Case (geval): besmetting bij wild zwijn 
 
 

EU onderscheid uitbraak en geval (case) 
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EU regelgeving bij uitbraak 
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› Ruimen besmet bedrijf 
› Beperkingsgebieden: B-(3km) en T-(10km) gebied 
› Verbod vervoer varkens (tussen bedrijven en naar slacht) 
› Vervoer overige diersoorten ; levende producten ; mest en melk ; 

diervoeders 
› Destructie 
› Vervoermiddelen 
› Hygiënemaatregelen 
› ……  

EU Maatregelen uitbraak 
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› Beleidsdraaiboek LNV 
 

› NVWA uitvoeringsdraaiboek 
 

› WBVR 
 

› RVO 
 

› … 

Nationaal (NL): draaiboeken 
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› Algehele standstill  
 

› Preventief ruimen in straal van 1 km rond besmet bedrijf 
 

› Bezoekersregeling 
 

› Regionalisatie 
 

› Gedifferentieerd beleid hobbyhouderijen 
– < 5 varkens ouder dan 10 weken 
– geen levering aan en/of ontvangst van dieren van commerciële bedrijven 
– UBN en I&R verplicht 
– geen preventieve ruiming, wel ruiming besmette bedrijven 

› …… 

Nationaal (NL) EU + 
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EU regelgeving bij geval (case) 
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› Art. 15 Maatregelen  
deskundigengroep, houderijen onder toezicht (incl. 
hygiënemaatregelen en afschermen), beschrijving besmet gebied 
(incl. testen dode wilde zwijnen), onderzoek naar verloop 
verspreiding, gebiedsmaatregelen (bv. jachtverbod), etc. 
 

› Art. 16 Programma (EC voorleggen)  
(genomen) maatregelen, informatie over verloop, samenwerking 
met biologen, beheerders en jagers, voorlichting, resultaten tests 
wilde zwijnen, karkasverwerking, voorwaarden aan jagers etc. 
 

EU Maatregelen geval wild zwijn 
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Wilde zwijnen/natuurgebieden o.a. 
› Afbakening besmet gebied 
› Varkensbedrijven in het afgebakende besmette gebied onder officieel toezicht  
› Aanvullende maatregelen in het besmette gebied; bijv. schorsen van jacht en verbod 

op het voederen van wilde varkens 

 
Varkensbedrijven in een gebied met besmette wilde zwijnen 
› Screening alle varkensbedrijven 
› Afschermplicht tegen wilde zwijnen 
› Vervoersverbod varkens in besmette gebied 
› Bezoekersregeling.  
› Varkens en levende producten van deze bedrijven mogen niet in de handel worden 

gebracht 

 

RL 2002/60/EC: geval wild zwijn 
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Decision 2014/178/EC 
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› Uitbraken / besmetting in wilde zwijnen 
 

› Grote gevolgen voor de houderij maar ook voor natuurgebieden 
 

› Grote financiële gevolgen vooral vanwege handelsbelemmeringen 
 

EU regelgeving  
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› Overleg met partijen (intern LNV; externen)  
› Deskundigengroep Dierziekten, incl. ‘natuur’specialisten  
› Monitoring wilde zwijnen (geschoten en dood aangetroffen) (NL) 
› Instellen van toezichtgebied rond leefgebied wilde zwijnen, incl. 

screening en serologische monitoring 
› Maatregelen 

– Afsluiten van wildovergangen, plaatsen van barrières voor bezoekers 
– Instellen van een jachtverbod 
– Instellen van een verbod op beheersmaatregelen en schadebestrijding 
– Buiten leefgebieden als Veluwe en Meinweg: afschot van zwijnen 
– Reductie populatie-omvang 

 

 
 
 
 

Nationaal (NL) EU (2002/60) + 
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› Verloop in Baltische staten en Polen laat zien dat bestrijding in 
wilde zwijnen niet eenvoudig is 
 

› EC roept LS op om met ideeën te komen voor aanpak 
 

› EFSA geeft geregeld advies: proportionaliteit, kosten, baten 
 

› Verzoek verder onderzoek door LS 
– Verschillende ideeën, nog geen budget of voorstellen 

 

 
 
 
 

NL bestrijding van AVP in wilde zwijnen 
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› LNV  (mede op basis van EU RL) 
– Bewustwording, informatievoorziening, afstemming beleid in EU, extra R&O 

van wagens uit landen met uitbraken 

 
› Betrokken partijen (varkenshouders, jagers, transporteurs, 

provincies, natuurbeheerders, burgers, eva) 
– Hygiënemaatregelen (op bedrijven, bij terugkeer uit besmette LS) 
– Geen keukenafvallen voeren aan varkens (gehouden, wild zwijn) 
– Snel melden van verdenkingen 
– Geen varkensproducten mee uit besmette LS 
– …… 

 

› Samen verantwoordelijkheid om de ziekte buiten deur te houden 
 

 
 
 
 

Verantwoordelijkheidsverdeling 
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› Recente informatie is te vinden op: 

 
 

 
 
 
 

› https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-
measures/asf_en 
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› Awareness (TUO, mailings, presentaties) 

 
› R&O wagens uit LS met uitbraken 

 
› Oefeningen (Pumba; NVWA op locatie, intern LNV) 

 
› Publicaties/presentaties: DWHC, WBVR, studieda 

 
› Overleg met LS (CVO, ScoPAFF, LVR, Ministeriële conferenties) 

 
 
 
 

Nationaal (NL) Preventie 
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› Actualiteit: AVP 
 

› Ook voor andere bestrijdingsplichtige dierziekten als MKZ, EHD, 
KVP, APP, LSD, PPR, AI, …… 
 
 
 
 
 
 
 

AVP e.v.a. 
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