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AVP uitbraak in wilde everzwijnen

o AVP introductie in wilde everzwijnen in de provincie 

Luxemburg op 13 september 2018

o Sprong van ongeveer 1000 km van bestaande besmette 

zones - > Oorzaak ?? → Verschillende hypothesen maar 

meest waarschijnlijke: menselijke activiteit 

->  “sandwich theorie”
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Situatie in de EU voor 
12/09/2018 

France GD Lux

Belgium



Strategie AVP

o Verdeelde bevoegdheden voor AVP: gezondheid van gehouden varkens op federaal 
niveau <-> gezondheid van wilde everzwijnen op gewestelijk niveau 

o Vóór de uitbraak : verschillende overlegmomenten tussen de Belgische AVP 
partners (WG wildlife, taskforce AVP, crisisoefeningen enz.) 

→ Operationale voorbereiding + sterk netwerk van AVP partners

= SNELLE RESPONS 
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Preventieve opruiming varkens 

o Preventieve opruiming van alle gedomesticeerde varkens binnen de 
oorspronkelijke besmette zone

o Éénmalige actie heeft plaatsgevonden

tussen 27/09 – 03/10/2018  

→ heeft het risico tot introductie van AVP in de 

varkensbedrijven teruggebracht naar “zeer laag” 

o Verbod op herbevolking ! 

o Compensatie
o Federaal: sanitair fonds (de varkens + veevoeder) 

o Waals Gewest : de directe economische verliezen + compensatie voor verlies van activiteit
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Bioveiligheidsmaatregelen toe te passen door varkenshouders in elk 
varkensbedrijf

o MAATREGELEN steeds van toepassing over gans het grondgebied:
o Infrastructuurvoorwaarden 

o Uitbatingsvoorwaarden

o Bioveiligheidsmaatregelen tegen wilde everzwijnen

o MAATREGELEN van toepassing over gans het grondgebied na het opduiken van 
AVP:
o Verzamelverbod van varkens

o 1 op 1 vervoer (uitzondering slachtvarkens en erkend verzamelcentrum 2)

o Beperkte toegang tot varkensbedrijven 

o Verhoogd passief toezicht ! 

o Verplichte jaarlijkse evaluatie van de bioveiligheid op de varkensbedrijven 
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Eradicatie van het AVP virus in wilde everzwijnen

Op korte tijd heeft België de ziekte van AVP geëradiceerd in wilde everzwijnen

→ nooit gevallen bij gedomesticeerde varkens!

EU heeft de AVP zones opgeheven in november 2020

Onze OIE status vrij van AVP voor alle varkensachtigen hebben we opnieuw gekregen
in oktober 2020 

o Opnieuw herbevolking van de varkensbedrijven in de oorspronkelijke besmette
zone sinds 25 januari 2021 

o Verzamelen van varkens is nog steeds verboden, maar de restricties op vervoer zijn
opgeheven

o Verhoogd passief toezicht is nog steeds van toepassing

o Sensibiliseringscampagne voor de verschillende actoren
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