
Voorwaarden voor de afvoer van varkens vanuit zone I 
Voorwaarden voor het verzenden van levende varkens vanuit zone I naar de rest van België 

Varkens afkomstig uit zone I kunnen slechts verplaatst worden naar de rest van België na toestemming 

van de LCE en wanneer voldaan is aan onderstaande maatregelen: 

- Alle varkens van het bedrijf worden op stal gehouden en dit compleet van wilde everzwijnen 

gescheiden.  

- Er is geen toegang op het bedrijf mogelijk voor everzwijnen. 

- Aan de in- en uitgangen van de varkensstallen en van het bedrijf worden passende 

ontsmettingsmiddelen gebruikt. 

- Bezoekers van het bedrijf passen een adequate reiniging en ontsmetting toe, zeker indien er 

contact is geweest met (delen van) everzwijnen. 

- Er worden geen besmette goederen of materiaal op het varkensbedrijf binnen gebracht. 

- Alle zieke varkens met symptomen van AVP worden onderzocht. 

- Alle varkens op het bedrijf zijn geïnventariseerd. 

- Het bedrijf voldoet aan de eisen van de bioveiligheid en leeft de horizontale maatregelen van 

het KB van 18 juni 2014 na. 

 

Voorwaarden voor het verzenden van levende varkens vanuit zone I naar andere lidstaten:  

Varkens afkomstig uit zone I kunnen slechts verplaatst worden naar andere lidstaten na toestemming 

van de LCE en wanneer voldaan is aan onderstaande maatregelen: 

Algemeen 

- Alle varkens van het bedrijf worden op stal gehouden en dit compleet van wilde everzwijnen 

gescheiden.  

- Er is geen toegang op het bedrijf mogelijk voor everzwijnen. 

- Aan de in- en uitgangen van de varkensstallen en van het bedrijf worden passende 

ontsmettingsmiddelen gebruikt. 

- Bezoekers van het bedrijf passen een adequate reiniging en ontsmetting toe, zeker indien er 

contact is geweest met (delen van) everzwijnen. 

- Er worden geen besmette goederen of materiaal op het varkensbedrijf binnen gebracht. 

- Alle zieke varkens met symptomen van AVP worden onderzocht. 

- Alle varkens op het bedrijf zijn geïnventariseerd. 

- Het bedrijf voldoet aan de eisen van de bioveiligheid en leeft de horizontale maatregelen van 

het KB van 18 juni 2014 na. 



Specifieke maatregelen 

- De te verzenden varkens zijn sinds de geboorte of gedurende minstens 30 dagen voor 

verzending aanwezig op het bedrijf. 

- Er werden geen varkens afkomstig van zone II (en indien van toepassing zone III en IV)  

geïntroduceerd in het bedrijf tijdens deze 30 dagen voor verzending; 

- De veehouder laat wekelijks per stal/eenheid een autopsie uitvoeren op de eerste 2 dode 

varkens ouder dan 60 dagen; 

- Binnen de 7 dagen voor vertrek wordt er op het lot varkens voor verzending een PCR analyse 

uitgevoerd met negatief resultaat voor AVP op een aantal varkens, berekend volgens een 

bemonsteringstabel 10% prevalentie met 95% betrouwbaarheid. De monsters kunnen 

gepooled worden per 10; 

EN  

binnen de 24u voor het vertrek moet er in elk compartiment van het bedrijf een klinisch 

onderzoek gebeuren van de varkens. Dit klinisch onderzoek omvat ook in elk compartiment 

een temperatuurname van een aantal varkens, berekend volgens een bemonsteringstabel 

10% prevalentie met 95% betrouwbaarheid. Ze moet de varkens van de verzending omvatten. 

- Op het certificaat wordt een specifieke vermelding gemaakt van de gezondheidsgaranties 

AVP. 


