
Afrikaanse varkenspest
Europese en Belgische wetgeving 



Europese wetgeving

oVerordening (EU) 2016/429 : Dierengezondheidswet

(Animal Health Law)
o Bepalingen inzake preventie van dierziekten 

o AVP = categorie A => onmiddellijke uitroeiingsmaatregelen in geval dit wordt 
aangetroffen

oGedelegeerde verordening (EU) 2020/687: Voorschriften inzake 
preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten
o Bestrijdingsmaatregelen in geval van vermoeden/bevestiging van een A ziekte bij:

o gehouden dieren

o wilde dieren

o Instellen van gereglementeerde gebieden en van maatregelen 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0687&from=EN


Europese wetgeving

oVerordening 2021/605: Bijzondere 
bestrijdingsmaatregelen tegen AVP voor 
besmette landen en alle LS
o Bijzondere regels voor de gereglementeerde gebieden

o Bijzondere maatregelen voor de zendingen van in 
gereglementeerde gebieden gehouden suidae en 
producten en bijproducten daarvan

o Bijzondere risicobeperkende maatregelen (aanduiding 
slachthuis, speciale keurmerken, enz.)

o Informatieplicht (vervoerders van personen, reizigers, 
landbouwers, jagers, publiek, enz.) opleidingsplicht 
(dierenartsen/fokkers/jagers)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0605


Belgische wetgeving - Algemene bepaling voor gedomesticeerde 
varkens

o 8 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de dierenziekten die 
vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 
maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
o PPA = aangifteplichtige ziekte

o 18 JUNI 2014. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van 
aangifteplichtige varkensziekten
o Bioveiligheidsmaatregelen 

o Algemeen op varkenshouderijen: voorwaarden inzake infrastructuur en uitrusting, 
bedrijfsbeheer en jaarlijkse risicobeoordeling

o Specifiek om de insleep van ziekten te voorkomen via 

o het vervoer vanuit risicogebieden of derde landen

o wilde varkensachtigen
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014020319&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm


Belgische wetgeving - Specifiek AVP voor gedomesticeerde varkens

o 19 MAART 2004. - Koninklijk besluit  betreffende de bestrijding van Afrikaanse 
varkenspest
o Maatregelen in geval van vermoeden/bevestiging van AVP

o Bij gedomesticeerde varkens (bedrijf/slachthuis/vervoermiddel)
o Bij wilde varkens

o Afbakening van beschermings-/bewakingsgebieden en maatregelen 
o Andere (AVP diagnoseprocedure, verboden vaccinatie, interventieplan, enz.))

o 15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende maatregelen ter voorkoming van 
Afrikaanse varkenspest
o Verbod op verzamelingen van varkens (uitzondering voor slachtvarkens)
o Toegang alleen voor de noodzakelijke personen
o Beperkingen op het binnenbrengen van mogelijk besmet materiaal/voeder/machines
o Verhoogd toezicht: Monsternemingen voor de diagnose van AVP in geval van morbiditeit in een 

groep varkens die medisch moet worden behandeld
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https://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

