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Alterra genetisch onderzoek

• Grote Peel => Relatie Meinweggebied
• Leenderbos => West België
• Gemert / Rips => Paravarkens
• Bergeijk => Inloop vanuit België 
• Hilvarenbeek => Paravarkens
• Goirle => Paravarkens



Afschot 2017-2018





Wat is Afrikaanse varkenspest?

• Afrikaanse varkenspest (AVP) is een door een virus 
veroorzaakte ziekte die alleen bij varkens voorkomt, zowel 
bij gehouden varkens als bij in het wild levende varkens.

• Wat zijn de verschijnselen?
• Afrikaanse varkenspest kan zich uiten in verschillende 

vormen, van bijna geen verschijnselen tot
• huidbloedingen en plotselinge sterfte. De meest 

voorkomende symptomen zijn:
• • koorts
• • verlies van eetlust
• • sloomheid en huidbloedingen in voornamelijk de oren, 

staart, buik en binnenzijde van de ledematen



Hoe wordt het virus verspreid?
• Door direct contact tussen een besmet dier en een gezond dier, 

vooral als het besmette dier bloedingen heeft.
• Door opname van besmet varkensvlees of 

varkensvleesproducten. Het virus kan maandenlang overleven 
in vlees en vleesproducten die niet of nauwelijks verhit zijn. 
Geen etensresten of afval voeren aan varkens. Geen 
etensresten of afval dumpen in de natuur.

• Virus overleeft lange tijd in het milieu!
• Via objecten die besmet zijn, met name met bloed afkomstig 

van een ziek dier.
• Via tekenbeten, in gebieden waar besmette Ornithodoros teken 

voorkomen, en mogelijk ook via steken van andere 
ondersoorten van lederteken. In Nederland is er geen 
aanwijzing dat Ornithodoros teken voorkomen.

AVP vormt geen gevaar voor de mens, ook niet voor 
andere dieren



Handelingsperspectief

Wat moet ik doen bij een verdenking?
• Vermijdt contact met verdacht dier! Neem direct contact op met 

de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten: 045- 546 
31 88. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar.

Is er een vaccin voor AVP?
• Er is geen vaccin voor AVP beschikbaar en de verwachting is dat 

dit er op korte termijn niet gaat komen.

• http://www.favv-afsca.fgov.be/avp/actualiteit/belgie/



Wat gebeurt er bij een uitbraak 
in Nederland?
• Bij een uitbraak onder wilde zwijnen zal dit gebied worden 

afgesloten en wordt een tijdelijk jachtverbod ingesteld. 
• Bij uitbraak onder gehouden varkens zal tot ontruiming worden 

overgegaan omdat er geen vaccinatie beschikbaar is.
• Denk ook aan natuurgebieden op slot voor wandelaars, 

mountainbikers en natuurliefhebbers.
• Mogelijk ook grote gevolgen voor recreatie i.v.m niet mogen 

kamperen, Efteling, Beekse Bergen en diverse festivals.
• Economische schade door het sluiten van de (handels)grenzen, 

niemand wil vlees uit een besmet land!
• Dramatisch voor varkenshouders, hun personeel, maar ook voor 

VION, voerleveranciers, transporteurs, slagers etc.
• Eenzelfde besmet gebied als België is ruim 12% van Brabant!



Gevolgen varkenshouderij

• Als gevolg van handelsbeperkingen gaat varkensprijs fors 
omlaag (geschat 30ct per kilo)

• Bij een gemiddeld bedrijf kost dit 3000 tot 6000 euro per week

• Een bedrijf als VION heeft 2000 arbeidskrachten

• Aan VION gerelateerde werkgelegenheid (transport, techniek 
e.d.): 6000 arbeidskrachten

• Verlies marktaandeel (1 varken gaat naar 4 werelddelen)

• Afhankelijk van duur grenzen dicht kan schade oplopen tot over 
2 miljard euro









Politiek beladen dossier

- Dossier is overladen met emotie

- Nul stand of Leefgebied
- Door te verwijzen naar zwijnentafels is discussie tot dusver 

buiten Provinciale Staten gehouden



Waarom houdt ZLTO vast aan 
nulstandbeleid

• Onderscheid nulstand-nulstandbeleid

• Belangrijkste argument: veterinaire belangen

• Vertrekpunt is nulschade

• Hiervoor is nulstandbeleid nodig

Draagvlak bij onze leden is cruciaal !!



Afspraken diergezondheidsfonds

• Afspraken gemaakt tussen rijk en bedrijfsleven

• Diergezondheidsfonds (DGF) voor financiering preventie en 
bestrijding besmettelijke dierziekten 

• DGF dekt niet de economische schade

• Opstellen van een risico-gebaseerd plan met betrekking tot de 
wilde zwijnen en de risico’s op introductie van EU-
bestrijdingsplichtige ziekten 

• Ook structurele monitoring bij wilde zwijnen op besmettelijke 
dierziekten door steekproefsgewijs bloedonderzoek.



Risico’s dierziekten

• Klassieke en Afrikaanse Varkenspest
• Mond-en-klauwzeer
• Blaasjesziekte
• Aujeszky

Conclusie: Risico op AVP door wilde zwijnen is weliswaar niet 
groot, maar impact is voor varkenshouderij zeer groot.

Aandachtspunt: steeds meer weidevarkensconcepten en 
scharrelvarkens: groot risico

Menselijk handelen blijft de grootste kans op verspreiding geven 
van AVP. (transport, besmet voedsel, uitzetten van besmette 
wilde zwijnen).



Wat doet de sector zelf?



Schade

• Wilde zwijnen veroorzaken een toenemende schade aan de 
landbouw.



Niet alle schade wordt gemeld
• De werkelijke schade is hoger, omdat niet iedere schade bij het 

Faunafonds gemeld. 

• Dit niet melden is toegenomen sinds eind 2014: 
behandelbedrag van € 300.

• Het melden van een schade van € 600 of minder loont niet 
meer, omdat naast het behandelbedrag er een eigen risico is 
van € 250 en bedragen minder dan € 50 niet uitbetaald worden. 

• Oproep naar ZLTO leden: Meldt schade altijd bij 
Faunaschade.nl! Er is een app in ontwikkeling die dit 
makkelijker maakt.

• Blij met de ondersteuning van de KNJV om het behandelbedrag 
ter discussie te stellen bij Provinciale Staten.



Gebiedsplannen

• Doel: beheer zodanig vorm te geven dat risico’s voor 
verkeersveiligheid en voor overdracht van dierziekten, schade 
aan landbouwgewassen en ander vormen van overlast worden 
voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperkt. Het streven is 
daarbij een nul-schade-aanpak, met name voor de landbouw en 
het verkeer. 

• Nul-schade aanpak heeft nul-stand beleid nodig

• Samenwerking tussen partijen, en vooral boeren en jagers is 
cruciaal!!

• Mogelijk jacht prioriteren bij gebieden met veel intensieve 
veehouderij en rondom truckers-stopplaatsen



TOEKOMST?



Dank voor uw aandacht. 
Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Fauna, ZLTO
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