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Vraag 

Hoeveel varkens worden er gehouden? 

Is, bij het opvullen van het bedrijf met vleesvarkens van een ander bedrijf, de tijd tussen de aanvoer 

van het eerste en de aanvoer van het laatste varken soms meer dan 8 dagen? 

Worden er tijdens de 4 weken na aanvoer van varkens andere varkens dan slachtvarkens 

afgevoerd? Indien de aangevoerde varkens 4 weken in quarantaine zijn geplaatst is deze vraag niet 

van toepassing. 

Hebben de varkens toegang tot buitenbeloop? 

Is er een dubbele afsluiting of een uit hard materiaal opgetrokken afscheiding aanwezig zodat het 

contact tussen de varkens van het bedrijf en wilde varkens wordt vermeden? 

Zijn het gebruikte materiaal en de gebruikte voedermiddelen beveiligd tegen elk contact met wilde 

varkens? 

Wordt er materiaal, voeder, machines of apparatuur dat met het virus van Afrikaanse varkenspest 

verontreinigd zou kunnen zijn binnengebracht op het varkensbeslag? 

Worden er wilde varkens (levend, dood of delen van een karkas) in het varkensbedrijf 

binnengebracht? 

Hebben er al eens wilde varkens rondgelopen op het terrein? 

Wordt de LCE van het FAVV geïnformeerd indien wilde varkens binnendringen op het terrein waar 

de varkens worden gehouden? 

Stelt de houder een medische behandeling in bij een groep zieke varkens zonder eerst een 

dierenarts te ontbieden die een diagnose stelt en monsters neemt voor onderzoek op Afrikaanse 

varkenspest? 

Hebben de varkens toegang tot schoon water? Dit is water dat niet afwijkt van kleur of geur. 

Wordt er keukenafval aan de varkens gevoederd? 

Komen personen die niet strikt noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering in contact met de 

varkens? 

Wordt het contact met de varkens van het bedrijf verboden voor iedereen die direct contact heeft 

gehad met wilde varkens tijdens de voorgaande 72 uur? 

Wordt toegang verboden aan alles/iedereen die de laatste 72u contact had met varkens komende 

van een derde land/risicogebied of aanwezig waren in een derde land/risicogebied waar varkens 

verblijven? 

Beschikt het bedrijf over een voorraad ontsmettingsmiddel? 

Wordt elke stal of compartiment minstens een maal per jaar geledigd, gereinigd en ontsmet? 

Wordt er na iedere reiniging en ontsmetting gewacht tot de stal volledig is opgedroogd voordat de 

varkens de stal opnieuw mogen betreden? 
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Worden de producten voor de reiniging of ontsmetting van de uitrusting en infrastructuur 

overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gebruikt? 

 


