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Samenvatting
Vraagstelling
Gezien de huidige epidemiologische situatie, nl. het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP)
dat in de wilde fauna (everzwijnen) in het zuiden van België circuleert, de beheersmaatregelen
die sinds september 2018 worden toegepast om de ziekte te controleren of uit te roeien, de
sociaal-economische gevolgen voor de bosbouwsector en het aanwezige stormhout in de
zone als gevolg van de recente stormen, wordt het Wetenschappelijk Comité verzocht om een
sneladvies uit te brengen over de volgende twee vragen:
1. Wat is, na ongeveer twee jaar van beheersmaatregelen voor de bestrijding en mogelijke
uitroeiing van de AVP-epidemie bij Belgische wilde dieren, het resterende risico van
verspreiding van het AVP-virus bij wilde dieren in verband met besmette wilde zwijnen en
hun karkassen en de hieronder genoemde activiteiten?
-

Activiteiten van de houtkapsector, met name de volgende werkzaamheden:
a.
b.
c.
d.
e.

Bodemvoorbereiding, met inbegrip van het aanbrengen van meststoffen;
Het aanplanten of vrijstellen van zaailingen;
Snoeien van takken ;
Markering van bomen voor uitdunning;
Bosexploitatie (andere dan voor beheer van naaldbomen aangetast door de
letterzetter kever);
f. Grondbewerking, in de zin van gemechaniseerde grondbewerking;
g. Manueel vrijmaken van plantages (bosmaaier);
h. Gemechaniseerde vrijmaken van plantages (klepelmaaier);
i. Vormsnoei;
j. Uitdunnen ;
k. Werkzaamheden voor het verzamelen van brandhout (particuliere houtkap, enz.).
Specifiek voor deze sector, de activiteiten die nodig zijn voor het onderhoud van beboste
milieu’s die kunnen worden beïnvloed door extreme klimatologische omstandigheden
(bijvoorbeeld recente of aanstaande stormen).
-

Activiteiten in de toeristische sector, d.w.z. bosactiviteiten als bedoeld in het SciCom
advies 10/2019 van mei 2019, waaraan de seizoensgebonden activiteiten van de
jeugdbewegingen en de activiteiten in verband met de in de regio gevestigde campings
zullen worden toegevoegd.

-

Activiteiten van de jachtsector, in verband met een eventuele heropening van de jacht
op 1 oktober 2020, alsook de hervatting van alle activiteiten die nodig zijn voor de
werking ervan en het beheer van alle andere wilde dieren in de regio (toezicht op en
telling van dieren, reparatie en installatie van jachtposten, maaien van schietlijnen, het
plaatsen van aas).

-

Activiteiten van de landbouwsector, met inbegrip van het gebruik van de
graanvoorraden die in 2019 en de daaropvolgende jaren in zone II zijn geoogst.

2. Voor welke activiteiten kunnen, gezien de risico's die in de eerste vraag worden ingeschat,
eventueel de beheersmaatregelen worden versoepeld en onder welke voorwaarden?
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Methode
Aangezien het ontvangen verzoek om advies betrekking heeft op elementen van het
risicobeheer, heeft het Wetenschappelijk Comité een voorafgaande risicobeoordeling
uitgevoerd. Deze risicobeoordeling is met spoed uitgevoerd op basis van expertopinie. Een
systematisch literatuuronderzoek kon niet worden uitgevoerd binnen de beschikbare tijd. Een
nieuw ministerieel besluit van het Waals Gewest wordt voorbereid ter vervanging van de
huidige tekst, die in mei 2020 afloopt (voor deze nieuwe tekst, die nog niet beschikbaar is,
werd eveneens een voorlopige spoedraadgeving uitgebracht op 2 maart 2020 – de definitieve
versie van deze spoedraadgeving zal door het Wetenschappelijk Comité tijdens de plenaire
zitting van 20 maart 2020 worden uitgebracht). Niet alle informatie en gegevens over de
feitelijke epidemiologische situatie op het terrein waren volledig beschikbaar of konden worden
besproken en geanalyseerd binnen het tijdsbestek voor het opstellen van dit sneladvies. Op
basis van deze risicobeoordeling worden opties voor risicobeheer (die concrete antwoorden
zijn op de gestelde beheersvragen) voorgesteld in de vorm van aanbevelingen.
Het Wetenschappelijk Comité heeft verder ook een eigen-initiatief dossier (SciCom 2019/11)
opgestart waarbij een semi-kwantitatieve risicobeoordeling werd uitgevoerd van verschillende
transmissieroutes voor introductie en verspreiding van AVP op/tussen Belgische
varkensbedrijven. Deze rangschikking werd opgesteld door het uitvoeren van een enquête bij
nationale en internationale experten. Tijdens de activiteiten binnen dit dossier werd ook een
hoorzitting georganiseerd met alle stakeholders die betrokken zijn bij of gevolgen ondervinden
van de AVP-epidemie. Het advies betreffende dit dossier werd echter nog niet gepubliceerd.
Bepaalde elementen van deze semi-kwantitatieve risicobeoordeling werden echter in
aanmerking genomen voor de risicobeoordeling in dit sneladvies.

Risicobeoordeling
Het Wetenschappelijk Comité meent dat de epidemiologische AVP-situatie in de wilde fauna
zich sinds zijn laatste adviezen (sneladviezen 09-2019 en 10-2019) gunstig heeft ontwikkeld.
Het Wetenschappelijk Comité meent dat, op basis van de elementen die tijdens de hoorzitting
in het kader van het onderzoek voor zijn dossier op eigen initiatief (dossier SciCom 2019-11)
door de risicobeheerders zijn meegedeeld, de schijnbare incidentie van nieuwe gevallen
beduidend is gedaald. Sinds augustus 2019 werden immers alleen beenderen van everzwijnen
ontdekt die PCR-viropositief waren (d.w.z. positief bij PCR-analyse voor de opsporing van de
genetische sequenties van het virus). De beheersmaatregelen zijn voornamelijk preventief
(netwerk van omheiningen) en proactief (opsporing en verwijdering van kadavers, reductie van
de everzwijnpopulatie).
Tijdens het onderzoek voor het eigen initiatief dossier heeft het Wetenschappelijk Comité ook
een semi-kwantitatieve risicobeoordeling uitgevoerd van de verschillende transmissieroutes
van het AVP-virus voor zijn introductie in varkensbedrijven in België. De routes die verband
houden met de sector waarop het verzoek om dit sneladvies betrekking heeft, namelijk de
bosbouwwerkzaamheden, werden geclassificeerd als veel minder risicovol dan andere
transmissiewegen.
Daarnaast schat het Wetenschappelijk Comité de waarschijnlijkheid van de verspreiding van
het AVP-virus in de wilde fauna momenteel als "laag" in, en de waarschijnlijkheid van
introductie van het virus bij varkenshouderijen als "zeer laag". Een dergelijk voorval zou echter
nog altijd ernstige gevolgen hebben, gezien de economische impact van het verlies van de
officiële AVP-vrije status.
Het Wetenschappelijk Comité heeft in het kader van deze evaluatie enkele onzekerheden
vastgesteld. Deze omvatten:
- het exacte aantal everzwijnen vóór het begin van de epidemie en het aantal resterende
everzwijnen;
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de AVP-status van everzwijnen die nog in het gecontamineerde gebied leven en hun
potentiële rol als dragers en uitscheiders van het virus (persistent geïnfecteerd);
de persistentie van de besmettelijkheid van het virus in de kadavers en beenderen van
everzwijnen en in de verschillende soorten plantenmatrices die aan varkens kunnen
worden gevoerd;
de datering van kadavers en beenderen van everzwijnen.

-

Onder voorbehoud van een strikte naleving van de maatregelen die in de aanbevelingen van
dit advies zijn opgenomen, is het Wetenschappelijk Comité van mening dat het toestaan van
de hervatting van de bosbouwwerkzaamheden in het geïnfecteerde gebied het risico dat
aanvankelijk werd ingeschat, zeer licht doet toenemen, en dit om de volgende redenen:
-

-

voor het risico van verspreiding in de wilde fauna: de rol van mechanische vector die
kan worden gespeeld door de mens en door het materiaal dat wordt gebruikt voor de
activiteiten in geïnfecteerde bosgebieden, en het risico van verstoring van everzwijnen
door deze activiteiten;
voor het risico van introductie bij varkenshouderijen: de rol van mechanische vector die
kan worden gespeeld door de mens als gevolg van zijn activiteiten in geïnfecteerde
bosgebieden.

Onder voorbehoud van een strikte naleving van de maatregelen die in de aanbevelingen van
dit advies zijn opgenomen, is het Wetenschappelijk Comité van mening dat het toestaan van
de hervatting van de jachtactiviteiten in het gecontamineerde gebied het risico dat aanvankelijk
werd ingeschat, licht doet toenemen, en dit om de volgende redenen:
-

-

voor het risico van verspreiding in de wild fauna: de rol van mechanische vector die
mensen kunnen spelen tijdens de jacht in gecontamineerde bosgebieden en het risico
van verstoring van wilde zwijnen door deze activiteiten ;
voor het risico van insleep bij gedomesticeerde varkens: de rol van mechanische vector
die door mensen kan worden gespeeld als gevolg van jachtactiviteiten in
gecontamineerde bosgebieden.

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het toestaan van het gebruik van de
graanvoorraden die van de oogst in 2019 en vanaf de volgende oogst in 2020 overblijven, niet
van invloed is op het risico van verspreiding onder in het wild levende dieren, maar wel op het
risico van insleep in de binnenlandse varkenssector. Het Wetenschappelijk Comité schat dit
risico als relatief hoog in als gevolg van:
-

-

de relatief hoge rangschikking ten opzichte van andere potentiële transmissieroutes
die aan deze transmissieroute werd toegekend in de semi-kwantitatieve
risicobeoordeling in het eigen initiatief dossier (dossier SciCom 2019-11), waarbij deze
relatieve hoge rangschikking verband houdt met de frequentie van het contact dat de
varkens met deze risicoroute (voeding) kunnen hebben en de efficiëntie ervan voor de
besmetting van het dier;
het gebrek aan gegevens en de grote onzekerheid over de duur van de
viruspersistentie in dit type matrix.

Onder voorbehoud van een strikte naleving van de maatregelen die in de aanbevelingen van
dit advies zijn opgenomen, is het Wetenschappelijk Comité tenslotte ook van mening dat het
toestaan van de hervatting van de toeristische activiteiten in het gecontamineerde gebied het
risico dat aanvankelijk werd ingeschat, licht doet toenemen, en dit om de volgende redenen:
- voor het risico van verspreiding in de wild fauna: de rol van mechanische vector die
mensen kunnen spelen tijdens toeristische activiteiten in gecontamineerde
bosgebieden en het risico van verstoring van wilde everzwijnen door deze activiteiten
;
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voor het risico van insleep bij gedomesticeerde varkens: de rol van mechanische vector
die door mensen kan worden gespeeld als gevolg van toeristische activiteiten in
gecontamineerde bosgebieden.

Op grond van het feit dat er nu zeer weinig gevallen van AVP in het wild voorkomen (levende
wilde everzwijnen of viropositieve kadavers in een staat van niet-vergevorderde ontbinding),
ondanks de toegenomen bewakingsdruk, het feit dat er sinds augustus 2019 geen verse
kadavers van viropositieve wilde everzwijnen meer zijn opgespoord door PCR en de
versterking van de bioveiligheidsmaatregelen op varkenshouderijen en op grond van
omstandigheden veroorzaakt door de AVP-epidemie (met name de sociaal-economische
gevolgen voor de sector en de schade die door stormen werd veroorzaakt), is het
Wetenschappelijk Comité van mening dat:
-

-

een voorwaardelijke hervatting van de bosbouwwerkzaamheden kan
plaatsvinden ;
een voorwaardelijke hervatting van de toeristische activiteiten kan plaatsvinden;
een gedeeltelijke en voorwaardelijke hervatting van de jacht gerelateerde
activiteiten kan plaatsvinden in het geval van een gunstige ontwikkeling (d.w.z.
geen nieuwe wilde everzwijnen of verse kadavers die viropositief zijn op basis van PCR
tussen nu en oktober 2020, noch seropositieve wilde everzwijnen) van de
epidemiologische situatie tussen nu en de opening van de jacht in oktober 2020;
de graanvoorraden van 2019 en de verwachte oogst in 2020 verder moeten
worden afgeleid naar andere sectoren dan de varkenssector.

Dit advies moet worden herzien in geval van ontdekking van een nieuw vers, geschoten of
gevangen everzwijnkadaver dat viropositief blijkt te zijn voor AVP in de zones I en II.

Aanbevelingen
Aanbevelingen met betrekking tot bosbouwwerkzaamheden
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat voor alle bosbouwwerkzaamheden in zone II
alleen plaatselijke operatoren (d.w.z. professionele operatoren in de bosbouwsector die in
zone II gevestigd zijn) worden ingezet, aangezien dit ook het risico van verspreiding van het
virus op afstand tijdens het vervoer van het materiaal na de ontsmetting zal verminderen. Wat
betreft de professionele bosbouwactiviteiten wordt geadviseerd dat zowel de personen als het
materiaal binnen een bepaalde zone (zone I of zone II) blijven. Er wordt geadviseerd om geen
materiaal noch personen tussen zones uit te wisselen zolang de epidemie in de wilde fauna
niet volledig is gestopt.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de bosbouwwerkzaamheden niet worden
uitgevoerd op plaatsen waar visueel bewijs is verkregen van de aanwezigheid van levende
everzwijnen, waarbij aan dit gebied een straal wordt toegevoegd die overeenkomt met het
gemiddelde leefgebied van een everzwijnenkudde.
Voor werkzaamheden met een lager risico op verspreiding van het virus of verstoring van wilde
everzwijnen (kleinere werkzaamheden zoals handmatige werkzaamheden voor vrijstellen,
schoonmaken en vrijstellen van jonge aanplant en natuurlijke zaailingen, alle handmatige
houtkapwerkzaamheden), beveelt het Wetenschappelijk Comité de risicomanagers aan om de
hervatting van de werkzaamheden afhankelijk te maken van de uitvoering van de prospectie
ter plaatse door overheidsambtenaren na 6 november 2019 (datum waarop de prospectie van
kadavers voor dit seizoen is geïntensiveerd, wat met name werd vergemakkelijkt door de
minder dense vegetatie).
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Voor werkzaamheden met een hoger risico (grotere werkzaamheden zoals gemechaniseerde
exploitatie werkzaamheden en afvoer) beveelt het Wetenschappelijk Comité aan dat de
risicomanager geen toestemming geeft voor gemechaniseerde grondvoorbereiding en
gemechaniseerde vrijstelling door middel van klepelen. Het Wetenschappelijk Comité beveelt
aan om de hervatting van de toegestane werkzaamheden met een hoger risico afhankelijk te
stellen van de prospectie van everzwijnenkadavers door overheidsambtenaren onmiddellijk
voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de technische voorwaarden voor de heropening
van de activiteiten in de bosbouwsector gericht zijn op de bioveiligheid. Dit omvat met name:
• een opleiding in het desinfecteren van al het materiaal aan het einde van de
werkzaamheden (laarzen, schoenen, kleding, machines, gereedschap, zonder
volledig te zijn.
• een onderzoek van het perceel voordat de werkzaamheden beginnen (visueel zoeken
naar mogelijke kadavers door de operatoren zelf zodat, als er een kadaver van een
everzwijn wordt gevonden (onmiddellijk te melden via telefoonnummer 1718), het
onder geen beding wordt benaderd of aangeraakt en het werk wordt stopgezet.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat dezelfde eisen gelden voor werkzaamheden die
gericht zijn op het opruimen van schade aan bossen als gevolg van stormen.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat, hoewel alle op een bosbouwsite aangetroffen
everzwijnkarkassen/beenderen aan de risicomanager moeten worden gemeld, het momenteel
en ook in de toekomst uitsluitend de verantwoordelijkheid van de risicomanagers is om de
activiteiten betreffende het zoeken en de verwijdering van mogelijk besmette
everzwijnkarkassen/beenderen verder te zetten. Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat
de bosbouwsector maximale steun garandeert voor het rapporteren van gevonden karkassen
of beenderen door aan zijn leden en aan particulieren het belang van deze rapportering,
namelijk een zo snel mogelijke beëindiging van de epidemie in België, uit te leggen.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de bosbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd
door professionelen. Het is momenteel niet aanbevolen om het verzamelen van brandhout en
alle daarmee gepaard gaande handelingen, die voornamelijk door particulieren worden
uitgevoerd, te hervatten.
Aanbevelingen met betrekking tot toeristische activiteiten
Voor wandelaars beveelt het Wetenschappelijk Comité, net als in zijn sneladvies 10-2019, aan
om enkele essentiële voorwaarden te respecteren (bioveiligheidsmaatregelen zoals het
veranderen van kleding en schoenen na een boswandeling, op verharde paden blijven en niet
diep in het bos gaan, behalve op erkende gemarkeerde paden). Het Wetenschappelijk Comité
beveelt nog altijd aan om de aanwezigheid van honden te verbieden wanneer ze in zone II
(gecontamineerde zone) lopen.
Voor het kamperen beveelt het Wetenschappelijk Comité aan deze activiteit te beperken tot
de bestaande kampeerterreinen en de activiteiten die zij aanbieden afhankelijk te maken van
de naleving van de genoemde regels voor wandelaars.
Voor jeugdkampen beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om de activiteiten die zij in het
bos zouden kunnen uitvoeren te beperken door het respecteren van de genoemde regels voor
wandelaars. Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de risicomanagers de
kampverantwoordelijken bewust maken van de veiligheidsrisico's voor jongeren in verband
met de eradicatie-activiteiten en van hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de
bioveiligheidsmaatregelen. Het Comité wijst er echter op dat het risico reëel is dat kinderen
zich minder goed aan de voorgestelde bioveiligheidsvoorwaarden zullen houden.
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Aanbevelingen met betrekking tot jacht activiteiten
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat momenteel alleen opnieuw de jacht op andere
diersoorten dan wilde everzwijnen wordt toegestaan. Het Wetenschappelijk Comité beveelt
aan dat de toegestane soorten jacht zo min mogelijk storend zijn voor wilde everzwijnen (stille
drijfjacht, aanzichtjacht, bersjacht). Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan de
aanwezigheid van honden tijdens deze jacht te verbieden. Er wordt aanbevolen om de
activiteiten in verband met de voorbereidingen en herstellingen die nodig zijn voor het volgende
jachtseizoen afhankelijk te maken van de naleving van maatregelen om kleding,
laarzen/schoenen en banden van voertuigen die diep in het bos zijn doorgedrongen, te
ontsmetten. Er wordt ook aanbevolen om een opleiding in bioveiligheid te voorzien voor jagers
en omkaderende personen tijdens de jacht.
Aanbevelingen met betrekking tot landbouwactiviteiten en graanstocks
Net als in het spoedadvies 14-2019 en in afwachting van meer consistente wetenschappelijke
gegevens, beveelt het Wetenschappelijk Comité aan:
-

-

-

-

het gebruik van plantaardige producten geproduceerd in de zones I en II voor het
voederen van varkens te verbieden (ook als deze een warmtebehandeling hebben
ondergaan);
het gebruik van plantaardige producten geproduceerd in de zones I en II voor het
voederen van andere diersoorten dan varkens te verbieden indien de traceerbaarheid
en segregatie van deze plantaardige producten niet kan gegarandeerd worden;
om elke kruisbesmetting, zowel bij operatoren als handelaren, van de voor
vervoedering aan varkens verboden partijen met andere partijen te voorkomen tijdens
het vervoer, de opslag en de verwerking door volledig segregatie tussen beide types
diervoeder;
om, in het geval van varkenshouders, te voorkomen dat voor andere diersoorten
bestemd voeder gezamenlijk wordt opgeslagen of gemengd met voeder dat voor
varkens bestemd is, door volledige segregatie tussen beide types diervoeder.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan om in gereglementeerde gebieden voor AVP de
velden vóór de oogst te inspecteren op de aanwezigheid van everzwijnkarkassen.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de apparatuur die wordt gebruikt voor het
oogsten van voedergewassen en granen in het gereglementeerd gebied voor AVP, grondig
wordt gereinigd en ontsmet voordat ze buiten het gebied wordt gebruikt. Dit is in
overeenstemming met soortgelijke aanbevelingen met betrekking tot de reiniging en
desinfectie van voertuigen die worden gebruikt voor bosbouwactiviteiten in het sneladvies 092019.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat, wanneer deze behandelingsoptie bestaat, de
plantaardige productie in de gereglementeerde gebieden voor AVP gedurende ten minste 30
minuten een warmtebehandeling krijgt bij een minimumtemperatuur van 70 °C, voordat ze
wordt gebruikt als voer voor dieren (andere dieren dan gedomesticeerde varkens).
Aanbevelingen met betrekking tot surveillance
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat bij alle everzwijnen die in zone I en II worden
geschoten of gevangen naast de gangbare PCR test eveneens:
-

een onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de dieren al dan niet met het virus
in contact zijn gekomen in het verleden. De combinatie van de (geschatte) leeftijd van
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het dier en zijn serologische status kan een goede indicatie geven van het al dan niet
nog circuleren van het virus. Volgens de geldende wetgeving moet een positieve
serologische test worden aangegeven, met name als het om een indexgeval gaat. In
het geval van een bewezen epidemie vormen deze gegevens meer een
epidemiologisch hulpmiddel dan een sanitair risico.
Gelijktijdig zouden bij deze dieren ook stalen van de keeltonsillen moeten genomen
worden om met behulp van PCR te analyseren;

Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan om de status van een dier voor besmetting met
het AVP-virus internationaal te herzien wanneer het tijdens een epidemie seropositief is. Een
dier is immers veel langer serologisch positief dan de duur van de persistentie van het virus
en laat geen datering van de infectie toe. Een significante afwezigheid van serologie in de
zones I en II zou een extra waarborg zijn voor de terugkeer van het land naar een vrije status.
Aanbevelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan:
-

-

-

-

dat een poging wordt gedaan om de resterende besmettelijkheid te bepalen in PCRpositief everzwijnbeenmerg dat nog steeds in het veld wordt aangetroffen. Dit zou een
betere kwantificering mogelijk moeten maken van het werkelijke besmettingsrisico voor
overlevende wilde everzwijnen in verband met dit specifieke materiaal op basis van de
toestand waarin het verkeert. Op een vergelijkbare manier als bij complete kadavers,
wordt er aanbevolen om de werkelijke aantrekkelijkheid van dit specifieke materiaal
voor everzwijnen die necrofiel gedrag vertonen te bepalen;
het uitvoeren van onderzoek en/of het verzamelen van beschikbare gegevens om de
leeftijd van de kadavers beter te kunnen bepalen. Er bestaan geavanceerde technieken
in de forensische geneeskunde die mogelijks kunnen worden aangewend in dit geval;
het uitvoeren van studies en/of het verzamelen van alle beschikbare gegevens om de
mogelijkheid van persistente besmette everzwijnen en hun potentieel voor uitscheiding
te beoordelen;
de nodige studies uit te voeren om het risico van met AVP-virus besmette diervoeders
en de persistentie van het virus tijdens de opslagprocessen die onder Belgische
omstandigheden worden gebruikt, te kwantificeren en te karakteriseren.

Conclusie
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de epidemiologische situatie van AVP bij in
het wild levende dieren zich sinds zijn laatste advies over dit onderwerp (sneladvies 09-2019)
gunstig heeft ontwikkeld. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat, op basis van de
elementen tijdens het onderzoek van zijn eigen-initiatief dossier (dossier SciCom 2019-11), de
schijnbare incidentie van de gevallen is afgenomen (sinds augustus 2019 zijn er geen nieuwe
viropositieve kadavers meer gevonden en zijn er geen viropositieve everzwijnen meer
geschoten of gevangen). Ook andere elementen brengen het Wetenschappelijk Comité ertoe
om het risico op verspreiding van het AVP-virus bij in het wild levende dieren als "laag" en het
risico opinsleep van het AVP-virus bij gedomesticeerde varkens als "zeer laag" te beoordelen.
De ernst van de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis blijft echter groot, gezien de
economische gevolgen van het verlies van de officiële AVP-status. Ook werd een aantal
wetenschappelijke onzekerheden vastgesteld waardoor de risicobeoordeling eerder
gebaseerd is op een gebrek aan bewijs dan op bewezen feiten.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de beheersmaatregelen die een socioeconomische impact hebben op de verschillende sectoren van de activiteiten in het bos in de
gecontamineerde regio, kunnen worden versoepeld. Dit advies geldt onder de huidige
omstandigheden van de AVP-epidemie bij everzwijnen in België en kan worden herzien in
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geval van ontdekking van nieuwe verse karkassen, het afschot of vangen van everzwijnen die
positief blijken te zijn voor AVP in de gecontamineerde regio en de waakzaamheidszone
(zones I en II) of serologische indicaties voor een continue verspreiding van het virus.
Het Wetenschappelijk Comité heeft kennis genomen van de bioveiligheidsmaatregelen die de
risicomanager voorstelt om deze versoepeling in te kaderen en valideert ze. In haar
aanbevelingen stelt zij ook aanvullende opties voor risicobeheer voor.
Het Wetenschappelijk Comité vestigt ook de aandacht op het blijvend prioritair belang van de
eradicatie van wilde everzwijnen en de verwijdering van hun karkassen en beenderen in de
zones I en II. Toch dient er op gelet te worden dat de veiligheid van degenen die aan de
verschillende soorten activiteiten in het bos zullen deelnemen, moet worden gewaarborgd. Alle
maatregelen aan om de betrokkenheid van de verschillende actoren bij de ontdekking van
kadavers te versterken worden aangemoedigd.
Het Wetenschappelijk Comité vestigt de aandacht op het feit dat elke versoepeling van de
beheersmaatregelen voor een onopgeloste epidemie de facto een lichte toename van het
risico inhoudt. Net als in de spoedraadgeving 05-2019 vestigt het Wetenschappelijk Comité de
aandacht van de risicomanager op het feit dat mensen, gereedschap, apparatuur of andere
dieren mechanische dragers kunnen zijn van het AVP-virus als gevolg van activiteiten in
bossen van met AVP gecontamineerde gebieden. Het is de verantwoordelijkheid van de
risicobeheerder om de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de verschillende
activiteiten te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor een zo snel mogelijk herstel van het
officieel vrije AVP-statuut in België. Het is ook verantwoordelijkheid van de bevoegde
risicobeheerder om de varkenshouders bewust te maken van het risico van insleep en van het
belang van de toepassing van bioveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de hygiëne van
bezoekers en de strikte naleving van de toegangsvoorwaarden. Verder dient ook een versterkt
toezicht op het niveau van de dierengezondheid verdergezet te worden.
Ten slotte dringt het Wetenschappelijk Comité erop aan dat een hoog niveau van toezicht in
het hele land wordt gehandhaafd. Naast het in dit advies besproken risico van verspreiding is
er namelijk ook het risico van verspreiding via de progressie van de epidemie in Oost-Europa
(positieve everzwijnen die eind januari 2020 op 12 km van de Duits-Poolse grens zijn
gedetecteerd).
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Summary
Rapid opinion 09-2020 of the Scientific Committee instituted at the
FASFC on the reassessment of the risks of African swine fever
spread in wildlife and introduction in Belgian pig holdings associated
with a conditional resumption of various activities in forest.
Question
In view of the current epidemiological situation, namely the African swine fever virus (ASF)
circulating in the wild fauna (wild boar) in the south of Belgium, the management measures
applied since September 2018 to control or eradicate the disease, the socio-economic impact
on the forestry sector and the presence of storm wood in the area due to the recent storms,
the Scientific Committee is requested to issue a rapid opinion on the following two questions:
1. After about two years of management measures to control and possibly eradicate the ASF
epidemic in Belgian wild animals, what is the remaining risk of spread of the ASF virus in
wild animals related to infected wild boar and their carcasses and the activities mentioned
below?
-

Activities of the logging sector, in particular the following activities:

a.
b.
c.
d.
e.

Soil preparation, including fertiliser application;
Planting or exemption of seedlings;
Pruning of branches;
Marking of trees for thinning out;
Forest exploitation (other than for the management of conifers infested by the spruce
bark beetle);
f. Tillage, in the sense of mechanised tillage;
g. Manual clearing of plantations (brushcutter);
h. Mechanized clearing of plantations (flail mower);
i. Topiary;
j. Thinning;
k. Work for collecting firewood (private logging, etc.).
Specifically, for this sector, the activities necessary for the maintenance of forested
environments that may be affected by extreme climatic conditions (e.g. recent or upcoming
storms).
-

Activities in the tourism sector, i.e. forestry activities as referred to in the SciCom
opinion 10/2019 of May 2019, to which will be added the seasonal activities of the youth
movements and those relating to campsites located in the region.

-

Activities of the hunting sector, in relation to a possible reopening of hunting on 1
October 2020, as well as the resumption of all activities necessary for its operation and
the management of all other wildlife in the region (monitoring and counting of animals,
repair and installation of hunting posts, mowing of shooting lines, baiting).

-

Activities of the agricultural sector, including the use of cereal stocks harvested in zone
II in 2019 and subsequent years.

2. In view of the risks assessed in the first question, for which activities, if any, could the
management measures be relaxed and under which conditions?
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Method
As the request for an opinion received concerns elements of risk management, the Scientific
Committee carried out a preliminary risk assessment. This risk assessment was carried out as
a matter of urgency based on expert opinion. A systematic literature review could not be carried
out within the time available. A new ministerial decree of the Walloon Region is being prepared
to replace the current text, which expires in May 2020 (for this new text, which is not yet
available, a provisional emergency opinion was also issued on 2 March 2020 - the final version
of this emergency opinion will be issued by the Scientific Committee during the plenary session
of 20 March 2020). Not all the information and data on the actual epidemiological situation on
the ground were fully available or could be discussed and analysed within the timeframe for
drafting this Emergency Opinion. Based on this risk assessment, risk management options
(which are concrete answers to the management questions raised) are presented in the form
of recommendations.
The Scientific Committee also launched an own-initiative dossier (SciCom 2019/11) in which
a semi-quantitative risk assessment was carried out of different transmission routes for the
introduction and dissemination of ASF on/between Belgian pig farms. This ranking was
established by conducting a survey among national and international experts. During the
activities within this file, a hearing was also organised with all stakeholders involved in or
affected by the ASF epidemic. However, the opinion on this file has not yet been published.
However, certain elements of this semi-quantitative risk assessment have been taken into
account for the risk assessment in this rapid opinion.

Risk assessment
The Scientific Committee considers that the epidemiological situation of ASF in wild fauna has
evolved favourably since its last opinions (Rapid opinions 09-2019 and 10-2019). The Scientific
Committee considers that, based on the elements provided by the risk managers during the
hearing for its own-initiative dossier (dossier SciCom 2019-11), the apparent incidence of new
cases has significantly decreased. Indeed, since August 2019, only wild boar bones that were
PCR viropositive (i.e. positive in PCR analysis for the detection of the genetic sequences of
the virus) have been detected. The management measures are mainly preventive (network of
fences) and proactive (detection and removal of carcasses, reduction of the wild boar
population).
During the research for the own-initiative dossier, the Scientific Committee also carried out a
semi-quantitative risk assessment of the different transmission routes of the ASF virus for its
introduction in pig farms in Belgium. The routes related to the sector covered by the request
for this rapid opinion, i.e. forestry work, were classified as much less at risk than other
transmission routes.
In addition, the Scientific Committee currently estimates the probability of the spread of the
ASF virus in wild fauna as 'low', and the probability of its introduction in pig holdings as 'very
low'. However, such an occurrence would still have serious consequences given the economic
impact of the loss of official ASF-free status.
The Scientific Committee has identified some uncertainties in the context of this evaluation.
These include:
- the exact number of wild boars before the start of the epidemic and the number of
remaining wild boars;
- the ASF status of wild boar still living in the infected area and their potential role as
carriers and virus excretors (persistently infected);
- the persistence of virus infectivity in the carcasses and bones of wild boar and in the
different types of plant matrices that can be fed to pigs;
- the dating of wild boar carcasses and bones.
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Subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this opinion,
the Scientific Committee believes that allowing the resumption of forestry activities in the
infected area would increase the risk initially estimated very slightly for the following reasons:
-

-

for the risk of spread in wild fauna: the role of mechanical vector that can be played by
humans and by the material used for the activities in infected forest areas, and the risk
of disturbance to wild boar by these activities;
for the risk of introduction to pig farms: the role of mechanical vector that can be played
by humans as a result of their activities in infected forest areas.

Subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this opinion,
the Scientific Committee considers that allowing the resumption of hunting activities in the
infected area slightly increases the risk initially estimated, for the following reasons:
-

-

for the risk of dispersal in wild fauna: the role of mechanical vector that humans can
play during hunting in infected forest areas and the risk of disturbance to wild boar by
these activities;
for the risk of introduction into domestic swine: the role of mechanical vector that can
be played by humans as a result of hunting activities in infected forest areas.

The Scientific Committee is of the opinion that allowing the use of the cereal stocks remaining
from the 2019 harvest and from the next harvest in 2020 onwards does not affect the risk of
spread in wildlife, but rather the risk of introduction into the domestic pig sector. The Scientific
Committee estimates this risk to be relatively high as a result of:
-

-

the relatively high ranking compared to other potential transmission routes attributed to
this transmission route in the semi-quantitative risk assessment in the own-initiative
dossier (dossier SciCom 2019-11), where this relatively high ranking is related to the
frequency of contact that pigs may have with this risk route (feeding) and its efficiency
for the infection of the animal;
the lack of data and the great uncertainty about the duration of viral persistence in this
type of matrix.

Finally, subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this
opinion, the Scientific Committee also considers that allowing the resumption of tourist
activities in the infected area slightly increases the risk initially estimated, for the following
reasons:
- for the risk of spread in wild fauna: the role of the mechanical vector that humans can
play during tourist activities in infected forest areas and the risk of disturbance to wild
boar by these activities;
- for the risk of introduction into domestic swine: the role of mechanical vector that can
be played by humans during tourist activities in infected forest areas.
Based on the fact that there are now very few cases of ASF in the wild (live wild boar or
viropositive carcasses in a state of non-advanced decomposition), despite increased
surveillance pressure, the fact that no fresh carcasses of viropositive wild boar have been
detected by PCR since August 2019 and the strengthening of biosecurity measures on pig
farms and based on circumstances caused by the ASF epidemic (in particular the socioeconomic impact on the sector and the damage caused by storms), the Scientific Committee
is of the opinion that:
-

a conditional resumption of forestry work can take place;
a conditional resumption of tourist activities can take place;
a partial and conditional resumption of hunting related activities can take place
in the event of a favourable development (i.e. no new wild boar or fresh carcasses
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that are viropositive based on PCR between now and October 2020, nor seropositive
wild boar) of the epidemiological situation between now and the opening of
hunting in October 2020;
the cereal stocks of 2019 and the expected harvest in 2020 should be further
diverted to sectors other than the pig sector.

This opinion should be reviewed in case of detection of a new fresh, shot or caught wild boar
carcass found to be viropositive to ASF in zones I and II.

Recommendations
Recommendations relating to forestry work
The Scientific Committee recommends that for all forestry operations only local operators (i.e.
professional operators in the forestry sector located in Zone II) should be used, as this will also
reduce the risk of virus propagation at a distance during the transport of the material after
disinfection. As far as professional forestry activities are concerned, it is recommended that
both persons and equipment remain within a certain zone (zone I or zone II). It is advised not
to exchange material or persons between zones until the epidemic in wild fauna has been
completely stopped.
The Scientific Committee recommends that forestry work should not be carried out in places
where visual evidence of the presence of live wild boar has been obtained, adding to this area
a radius corresponding to the average habitat of a wild boar herd.
For works with a lower risk of spreading the virus or disturbance of wild boar (smaller works
such as manual work clean and exempt young plantations and natural seedlings, all manual
felling work), the Scientific Committee recommends that risk managers make the resumption
of work conditional on the carrying out of on-site prospection by public officials after 6
November 2019 (date on which the prospection of carcasses for this season was intensified,
which was facilitated in particular by the less dense vegetation).
For higher risk works (larger works such as mechanised operations and removal), the Scientific
Committee recommends that the risk manager should not authorise mechanised soil
preparation and mechanised exemption by means of flail mowing. The Scientific Committee
recommends that the resumption of the permitted higher-risk work should be subject to the
prospecting of wild boar carcasses by government officials immediately prior to the
commencement of the work.
The Scientific Committee recommends that the technical conditions for the reopening of
activities in the forestry sector and the main conditions should focus on biosafety. This includes
in particular:
- training in the disinfection of all material at the end of work (boots, shoes, clothing,
machinery, tools, without being complete);
- an examination of the parcel before the work begins (visual search for possible
carcasses by the operators themselves so that if a carcass of a wild boar is found (to
be reported immediately via telephone number 1718), it will under no circumstances
be approached or touched and the work will be stopped).
The Scientific Committee recommends that the same requirements apply to work aimed at
clearing damage to forests caused by storms.
The Scientific Committee is of the opinion that although all boar carcasses/bones found on a
forest site should be reported to the risk manager it is the sole responsibility of the risk
managers, at present and in the future, to continue the activities related to the search for and
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removal of potentially contaminated boar carcasses/bones. The Scientific Committee
recommends that the forestry sector ensures maximum support for the reporting of found
carcasses or bones by explaining to its members and individuals the importance of this
notification, i.e. an end to the epidemic in Belgium as soon as possible.
The Scientific Committee recommends that forestry work be carried out by professionals. At
present, it is not recommended that the collection of firewood and all related operations, which
are mainly carried out by private individuals, be resumed.
Recommendations regarding tourist activities
For walkers, the Scientific Committee recommends, as it did in its rapid opinion 10-2019, that
certain essential conditions be respected (biosafety measures such as changing clothes and
shoes after a walk in the forest, staying on paved paths and not going deep into the forest,
except on recognised marked paths). The Scientific Committee still recommends banning the
presence of dogs when they walk in Zone II (infected).
For camping, the Scientific Committee recommends restricting this activity to existing camping
sites and making the activities they offer subject to compliance with the rules mentioned for
walkers.
For youth camps, the Scientific Committee recommends to limit the activities they could carry
out in the forest by respecting the mentioned rules for walkers. The Scientific Committee
recommends that the risk managers should make camp managers aware of the safety risks to
young people associated with the eradication activities and of their responsibility to comply
with biosafety measures. However, the Committee points out that there is a real risk that
children will be less likely to comply with the proposed biosafety conditions.
Recommendations regarding hunting activities
The Scientific Committee recommends that at present only hunting of species other than wild
boar should be allowed again. The Scientific Committee recommends that the permitted types
of hunting should be as little disruptive as possible to wild boar. The Scientific Committee
recommends prohibiting the presence of dogs during such hunting. It is recommended that the
activities related to preparations and repairs necessary for the next hunting season be made
conditional on compliance with measures to disinfect clothing, boots/shoes and tyres of
vehicles that have penetrated deep into the forest. It is also recommended to provide
biosecurity training for hunters and handlers during hunting.
Recommendations concerning agricultural activities and cereal stocks
As in the emergency opinion 14-2019 and attending more consistent scientific data, the
Scientific Committee recommends:
-

-

-

to prohibit the use of plant products produced in zones I and II for the feeding of pigs
(including heat-treated plant products);
to prohibit the use of plant products produced in zones I and II for the feeding of species
other than pigs if the traceability and segregation of these plant products cannot be
guaranteed;
to prevent any cross-contamination, on the level of both operators and dealers, of
batches prohibited for feeding to pigs with other batches during transport, storage and
processing by means of complete segregation between the two types of feed;
in the case of pig keepers, to prevent joint storage or mixing of feed intended for other
species with feed intended for pigs through complete segregation between the two
types of feed.
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The Scientific Committee recommends that in ASF regulated areas, fields should be inspected
for the presence of wild boar carcasses before harvesting.
The Scientific Committee recommends that equipment used for harvesting feed in the ASF
regulatory area should be thoroughly cleaned and disinfected before use outside the area. This
is in line with similar recommendations with regard to the cleaning and disinfection of vehicles
used for forestry activities in rapid opinion 09-2019.
The Scientific Committee recommends that, where this treatment option exists, plant
production in the ASF Regulatory Areas should be heat treated for at least 30 minutes at a
minimum temperature of 70 °C before being used as feed for animals (other than domestic
swine).
Recommendations relating to surveillance
The Scientific Committee recommends that all wild boar shot or caught in zones I and II
undergo the following sampling and testing protocol in addition to the conventional PCR test:
-

-

a survey should be carried out to determine whether or not the animals have had
contact with the virus in the past. The combination of the (estimated) age of the animal
and its serological status can give a good indication of whether or not the virus is still
circulating. According to the legislation in force, a positive serological test must be
notified, especially if it is an index case. In the event of a proven epidemic, these data
constitute an epidemiological tool rather than a health risk.
At the same time, samples of tonsils should also be taken from these animals for
analysis using PCR;

The Scientific Committee also recommends that the status of an animal for ASF virus infection
should be reviewed internationally when it is seropositive during an epidemic. Indeed, a
carcass is serologically positive for much longer than the duration of virus persistence and
does not allow dating of the infection. A significant absence of serology in zones I and II would
be an additional guarantee for the return of the country to a free status.
Recommendations relating to scientific research
The Scientific Committee recommends:
-

-

-

-

that an attempt be made to determine residual infectivity in PCR-positive wild boar bone
marrow still found in the field. This should allow a better quantification of the actual risk
of contamination for surviving wild boar in relation to this specific material based on its
condition. In a similar way as for whole carcasses, it is recommended to determine the
real attractiveness of this specific material for wild boar showing necrophilic behavior;
conducting research and/or collecting available data to better determine the age of
carcasses. There are advanced techniques in forensic medicine that may be used in
this case;
conducting studies and/or collecting all available data to assess the possibility of
persistent infected wild boar and their potential for excretion. This could be achieved
by experimental infection, but also by detection of antibodies in apparently healthy
hunted or slaughtered individuals;
carry out the necessary studies to quantify and characterize the risk of ASF virus
infected feed and the persistence of the virus during the storage processes used under
Belgian conditions;

Conclusions
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The Scientific Committee is of the opinion that the epidemiological situation of ASF in wild
animals has evolved favourably since its last opinion on this subject (Rapid opinion 09-2019).
The Scientific Committee is of the opinion that, based on the elements gathered during the
activities of its own-initiative dossier (dossier SciCom 2019-11), the apparent incidence of
cases has decreased (no new viropositive carcasses have been found since August 2019 and
no more viropositive wild boar have been shot or caught). Other elements also lead the
Scientific Committee to assess the risk of ASF virus spread in wildlife as 'low' and the risk of
ASF virus introduction in domestic pigs as 'very low'. However, the severity of the
consequences of such an event remains high given the economic consequences of the loss
of the official ASF status. A number of scientific uncertainties have also been identified which
make the risk assessment based rather on a lack of evidence rather than proven facts.
The Scientific Committee is of the opinion that management measures that have a socioeconomic impact on the different sectors of forest activities in the infected region could be
relaxed. This opinion is valid under the current circumstances of the ASF epidemic in wild boar
in Belgium and could be reviewed in case of detection of new fresh carcasses, killing or capture
of wild boar found to be positive for ASF in the infected region and the vigilance zone (zones I
and II) or serological indications for a continuous spread of the virus.
The Scientific Committee has taken note of the biosecurity measures proposed by the risk
manager to frame this relaxation and validates them. In its recommendations, it also proposes
additional risk management options.
The Scientific Committee also draws attention to the continuing priority of eradicating wild boar
and removing their carcasses and bones in Zones I and II. However, care should be taken to
ensure the safety of those who will participate in the different types of activities in the forest.
All measures to strengthen the involvement of the different actors in the discovery of carcasses
are encouraged.
The Scientific Committee draws attention to the fact that any relaxation of management
measures in the event of an unresolved epidemic involves a de facto slight increase in risk. As
in the emergency opinion 05-2019, the Scientific Committee draws the attention of the risk
manager to the fact that humans, tools, equipment or other animals may be mechanical
carriers of the ASF virus due to activities in forests of ASF infected areas. It is the responsibility
of the risk manager to remind the actors involved in forest operations of their responsibility to
restore the officially free ASF status in Belgium as soon as possible. It is also the responsibility
of the competent risk manager to make pig farmers aware of the risk of introduction and of the
importance of applying biosafety measures regarding visitor hygiene and strict compliance with
access conditions. Reinforced monitoring of the level of animal health should also be
continued.
Finally, the Scientific Committee insists that a high level of surveillance should be maintained
throughout the country. Indeed, in addition to the risk of re-introduction discussed in this
opinion, there is also the risk of progression and introduction via the spread of the epidemic in
Eastern Europe (positive wild boar detected at the end of January 2020 at 12 km from the
German-Polish border).
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1. Referentietermen
1.1. Vraagstelling
Gezien de huidige epidemiologische situatie, nl. het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP)
dat in de wilde fauna (everzwijnen) in het zuiden van België circuleert, de beheersmaatregelen
die sinds september 2018 worden toegepast om de ziekte te controleren of uit te roeien, de
sociaal-economische gevolgen voor de bosbouwsector en het aanwezige stormhout in de
zone als gevolg van de recente stormen, wordt het Wetenschappelijk Comité verzocht om een
sneladvies uit te brengen over de volgende twee vragen:
1. Wat is, na ongeveer twee jaar van beheersmaatregelen voor de bestrijding en mogelijke
uitroeiing van de AVP-epidemie bij Belgische wilde dieren, het resterende risico van
verspreiding van het AVP-virus bij wilde dieren in verband met besmette wilde zwijnen en
hun karkassen en de hieronder genoemde activiteiten?
-

Activiteiten van de houtkapsector, met name de volgende werkzaamheden :
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Bodemvoorbereiding, met inbegrip van het aanbrengen van meststoffen ;
Het aanplanten of vrijstellen van zaailingen ;
Snoeien van takken ;
Markering van bomen voor uitdunning;
Bosexploitatie (andere dan voor beheer van naaldbomen aangetast door de
letterzetter kever);
Grondbewerking, in de zin van gemechaniseerde grondbewerking ;
Manueel vrijmaken van plantages (bosmaaier) ;
Gemechaniseerde vrijmaken van plantages (klepelmaaier) ;
Vormsnoei ;
Uitdunnen ;
Werkzaamheden voor het verzamelen van brandhout (particuliere houtkap, enz.).

Specifiek voor deze sector, de activiteiten die nodig zijn voor het onderhoud van beboste
milieu’s die kunnen worden beïnvloed door extreme klimatologische omstandigheden
(bijvoorbeeld recente of aanstaande stormen).
-

Activiteiten in de toeristische sector, d.w.z. bosactiviteiten als bedoeld in het SciCom
advies 10/2019 van mei 2019, waaraan de seizoensgebonden activiteiten van de
jeugdbewegingen en de activiteiten in verband met de in de regio gevestigde campings
zullen worden toegevoegd.

-

Activiteiten van de jachtsector, in verband met een eventuele heropening van de jacht
op 1 oktober 2020, alsook de hervatting van alle activiteiten die nodig zijn voor de
werking ervan en het beheer van alle andere wilde dieren in de regio (toezicht op en
telling van dieren, reparatie en installatie van jachtposten, maaien van schietlijnen, het
plaatsen van aas).

-

Activiteiten van de landbouwsector, met inbegrip van het gebruik van de
graanvoorraden die in 2019 en de daaropvolgende jaren in zone II zijn geoogst.

2. Voor welke activiteiten kunnen, gezien de risico's die in de eerste vraag worden ingeschat,
eventueel de beheersmaatregelen worden versoepeld en onder welke voorwaarden?

1.2. Wetgevend kader
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Richtlĳn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke
bepalingen voor de bestrĳding van Afrikaanse varkenspest en houdende wĳziging van Richtlĳn
92/119/EEG met betrekking tot besmettelĳke varkensverlamming (Teschenerziekte) en
Afrikaanse varkenspest.
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het
gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten
en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1242 van de Commissie van 14 september 2018 tot vaststelling
van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in
België.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1281 van de Commissie van 21 september 2018 tot vaststelling
van bepaalde beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in België.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/489 van de Commissie van 25 maart 2019 tot wijziging van de
bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de
diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987.
Koninklijk besluit van 14 juni 1993 tot bepaling van de uitrustingsvoorwaarden voor het houden
van varkens.
Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest.
Koninklijk besluit van 3 februari 2014 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.
Koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige
varkensziekten.
Ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de
bestrijding van de Afrikaanse varkenspest.
Ministeriële besluit van het Waals gewest van 1 oktober 2019 houdende een tijdelijk verbod
op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken.

1.3. Methode
Aangezien het ontvangen verzoek om advies betrekking had op elementen van risicobeheer,
heeft het Wetenschappelijk Comité een voorafgaande risicobeoordeling uitgevoerd. Deze
risicobeoordeling werd met spoed uitgevoerd op basis van een expert opinie. Het was niet
mogelijk om binnen de gestelde termijn een systematisch literatuuronderzoek uit te voeren.
Een nieuw ministerieel decreet van het Waals Gewest wordt voorbereid ter vervanging van de
huidige tekst die in mei 2020 afloopt (tekst nog niet beschikbaar en waarvoor op 2 maart 2020
een voorlopige spoedraadgeving werd gegeven en waarvan de definitieve versie door het
Wetenschappelijk Comité tijdens de plenaire vergadering van 20 maart 2020 zal worden
uitgebracht). Alle informatie en gegevens met betrekking tot de feitelijke epidemiologische
situatie ter plaatse waren niet volledig beschikbaar of konden niet worden besproken en
geanalyseerd in de tijd die beschikbaar was voor het opstellen van dit sneladvies. Op basis
van deze risicobeoordeling worden risicomanagementopties (die concrete antwoorden zijn op
de gestelde managementvragen) voorgesteld in de vorm van aanbevelingen.
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Het Wetenschappelijk Comité heeft verder ook een eigen-initiatief dossier (SciCom 2019/11)
opgestart waarbij een semi-kwantitatieve risicobeoordeling werd uitgevoerd van verschillende
transmissieroutes voor introductie en verspreiding van AVP op/tussen Belgische
varkensbedrijven. Deze rangschikking werd opgesteld door het uitvoeren van een enquête bij
nationale en internationale experten. Tijdens de activiteiten binnen dit dossier werd ook een
hoorzitting georganiseerd met alle stakeholders die betrokken zijn bij of gevolgen ondervinden
van de AVP-epidemie. Het advies betreffende dit dossier werd echter nog niet gepubliceerd.
Bepaalde elementen van deze semi-kwantitatieve risicobeoordeling werden echter in
aanmerking genomen voor de risicobeoordeling in dit sneladvies.

Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergadering van 05 maart 2020 en de
plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 20 maart 2020,

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend sneladvies:
2. Context
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virale ziekte die Suidae (varken, everzwijn)
treft, die niet overdraagbaar is naar de mens en die aangifteplichtig is in België, bij de
Europese Unie (EU) en bij de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE). De
voornaamste kenmerken van de transmissiecyclus, de pathogenese en de klinische
symptomen geassocieerd met het AVP-virus werden beschreven in eerdere adviezen van het
Wetenschappelijk Comité (SciCom, 2014, 2018, 2019a, b, c, d, e).
AVP werd in 1985 voor het eerst ontdekt in België, in varkensbedrijven in de provincie WestVlaanderen, in het noordwesten van België. De ziekte werd toen in België uitgeroeid.
In 2018 circuleerde het AVP-virus in verschillende Oost-Europese landen.
Op 13 september 2018, heeft België de detectie van de eerste autochtone gevallen van AVP
bij everzwijnen in de provincie Luxemburg (Waals gewest) officieel gemeld aan de OIE. Enkele
dagen eerder, werden drie kadavers van everzwijnen ontdekt in de bossen van de gemeente
Etalle en werd een sanitair afschot uitgevoerd op een jong everzwijn dat tekenen van
algemene zwakte vertoonde. Alle vier de everzwijnen bleken viropositief door middel van
kwantitatieve PCR en dit werd bevestigd door sequenering (stam van het genotype II,
genetische sterk verwant met de stam die ook in Oost-Europa circuleert).
Er worden op dit ogenblik twee types zones gedefinieerd:
-

volgens de EU is zone I een perifere zone zonder geïnfecteerde everzwijnen; zone II
komt overeen met een regio waar geïnfecteerde everzwijnen worden gevonden;
volgens het Waals Gewest worden er drie zones gedefinieerd: een geïnfecteerde zone
(die overeenkomt met de kernzone + de bufferzone), een versterkte observatiezone en
een zone met verhoogde waakzaamheid.
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Figuur 1: Geografische locatie van de verschillende beheersgebieden van de Afrikaanse
varkenspestepidemie in de Belgische wilde fauna. Hierboven: kaart van het Geoportaal
van Wallonië (op 18/12/2019) van de door het Waals Gewest gedefinieerde gebieden met
aanduiding van de zones waar verkeer in het bos verboden is. Gecontamineerde zone
of zone II (zone afgebakend door paarse rand), zone I (versterkte observatiezone (zwarte
rand) en zone met verhoogde waakzaamheid (blauwe rand)). Onder: kaart met de locatie
en de virologische resultaten van de afgeschoten everzwijnen of everzwijnen waarvan
in de zones I en II kadavers werden aangetroffen op 16/03/2020.
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Situatie in de wilde fauna
Na het opduiken van AVP in september 2018 bij everzwijnen in het zuiden van België werden
snel vroegtijdige en drastische maatregelen (installatie van afsluitingen, geïntensifieerde jacht,
plaatsen van vallen, nachtschot, actieve zoektocht van karkassen, verbod op toegang tot de
bossen van de geïnfecteerde zone) ingesteld in de geïnfecteerde en versterkte
observatiezones (zones I en II). AVP heeft zich eerst geografisch verspreid binnen de
everzwijnenpopulaties langs een oost/west-as en vervolgens langs een zuidoost/noordwestas. De verspreiding is nu gestabiliseerd, met een laatste uitbreiding van de zone na de
ontdekking van op PCR AVP-viropositieve beenderen buiten zone II op 9 december 2019. De
meest recente positieve beenderen werden ontdekt in de (geïnfecteerde) zone II op 3 januari,
21 februari en 10 maart 2020, wat duidt op een sterfgeval enkele maanden voor hun
ontdekking. De geïnstalleerde omheiningen hebben in dit opzicht een duidelijk effect gehad en
dit netwerk compartimenteert nu de geïnfecteerde zone, wat de depopulatie vergemakkelijkt
en het ontsnappen van everzwijnen uit de zone, maar ook de herbevolking van deze zone
maximaal beperkt. Daarnaast is ten noordwesten van de geïnfecteerde zone een groot
preventief netwerk van omheiningen aangelegd. Dit netwerk (in combinatie met het Franse en
Luxemburgse netwerk) zou het mogelijk moeten maken om elke eventuele verdere
verspreiding buiten de zone in een zeer vroeg stadium te voorkomen.
Situatie in de varkensproductieketen
De kenmerken van de Belgische varkenssector werden in detail besproken in punt 2.5 van het
sneladvies 16-2018. Het betreft een economisch zeer belangrijke sector (7 miljoen dieren voor
ongeveer 7300 bedrijven) waarvan het zwaartepunt ligt in het noorden van het land (zie Fig. 5
van het sneladvies 16-2018).
Kort na de ontdekking van de eerste Belgische haard en gezien de onzekerheid over de
verspreidingsgraad, besloot de Minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen om
alle varkensbedrijven die zich bevonden in de initieel geïnfecteerde zone te ruimen (MB van
26 september 2018). Het FAVV is overgegaan tot de sanitaire slacht met vergoeding van deze
bedrijven tussen 29 september en 3 oktober 2018. Gezien deze maatregelen heeft het
Wetenschappelijk Comité op het moment van het sneladvies 16-2018, dat wil zeggen in het
begin van de epidemie in de wilde fauna, het risico op introductie in de gedomesticeerde
varkenssector als "laag" ingeschat (rekening houdend met de overwegingen vermeld in punt
4.2.1. van het sneladvies 16-2018). Momenteel bevinden zich commerciële varkensbedrijven
in zone II, maar ze worden door het FAVV in het bijzonder gecontroleerd op hun bioveiligheidsen gezondheidssituatie en houden slechts een zeer beperkt aantal varkens.
De sector is zich bewust geworden van het belang van de bioveiligheid en er wordt momenteel
de laatste hand gelegd aan een nieuw Koninklijk Besluit voor de uitvoering van een
regelmatige controle van het algemene bioveiligheidsniveau van elk varkensbedrijf (zie ook
het sneladvies 07-2019).
Op de datum van deze spoedraadgeving behoudt België een officieel AVP-vrije status voor
de sector van gedomesticeerde varkens en everzwijnen in gevangenschap.
In het kader van het eigen-initiatief dossier SciCom 2019-11 (dat eind maart/begin april 2020
zal verschijnen) heeft het Wetenschappelijk Comité een semi-kwantitatieve risicobeoordeling
uitgevoerd van de verschillende mogelijke transmissieroutes met betrekking tot de risico's van
de introductie van het AVP-virus en zijn latere verspreiding in de Belgische gedomesticeerde
varkenspopulatie (dus in dit stadium zonder evaluatie van de transmissietrajecten voor de
verspreiding van het virus in de wilde fauna). Fig. 2 toont dat deze semi-kwantitatieve
risicobeoordeling van de introductie van het AVP-virus in varkensbedrijven de transmissie via
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personen die bij bosbouwwerkzaamheden betrokken zijn vrij laag plaatst in de rangschikking
van de verschillende transmissieroutes.
Figuur 2: Rangschikking, in volgorde van belangrijkheid, van de transmissieroutes voor
de introductie van het Afrikaanse varkenspestvirus in varkensbedrijven. De X-as geeft
de gevarenscore weer (zie het advies van het dossier 2019-11 dat in maart-april 2020 zal
verschijnen voor details over de gebruikte methodologie voor de semi-kwantitatieve
beoordeling van de transmissieroutes). De transmissieroutes werden gerangschikt op
basis van de mediaanwaarden van de gevarenscores, van het hoogste naar het laagste
belang. Deze mediaanwaarden werden verkregen na een semi-kwantitatieve evaluatie
door 34 nationale en internationale deskundigen. Een kleurcode geeft de onzekerheid
(mediaanwaarde) weer die de deskundigen over hun beoordelingen uitspreken. De
groepen werden geconstrueerd met behulp van een ‘regression tree’-analyse.
Boswerkers staan op de 18de plaats in de ranglijst, in groep 3.

3. Advies
3.1. Risicobeoordeling
Ter ondersteuning van zijn risicobeoordeling laat het wetenschappelijk comité zich leiden door
de volgende overwegingen:
-

de schijnbare afname van de incidentie van besmetting met het AVP-virus bij
everzwijnen (geen viropositieve 1 verse karkassen 2 meer geïdentificeerd, noch
viropositieve geschoten of gevangen everzwijnen sinds augustus 2019) door middel
van meervoudige en gecombineerde strategieën ; sinds augustus 2019 werden alleen
nog maar beenderen van viropositieve wilde everzwijnen gevonden op basis van een
PCR test (een uiterst gevoelige methode die het niet mogelijk maakt om conclusies te

1

De test die wordt gebruikt om de aanwezigheid en/of passage van het virus bij everzwijnen op te sporen is een PCR-test. Het
is een directe diagnostische test (indirecte detectietests zijn tests die antilichamen in een dier opsporen), gericht op de
opsporing door amplificatie van een fragment van de genetische sequentie van het virus, indien aanwezig in het monster. Dit
type test is uiterst gevoelig en het is bekend dat detectie van het virusgenoom niet noodzakelijkerwijs de residuele
aanwezigheid van infectieus virus impliceert (d.w.z. in staat om een nieuwe gastheer te besmetten). Dit type test is praktisch,
snel en economisch interessanter dan tests die de detectie van een besmettelijk virus mogelijk maken (de virale isolatie die de
detectie van het virus mogelijk maakt wanneer het nog steeds besmettelijk is, mist soms ook de gevoeligheid en het resultaat
hangt vaak af van de kwaliteit van het monster dat door het laboratorium wordt ontvangen). Een van de beste tests blijft
bioassay (inoculatie van varkens) maar is niet geschikt voor routinegebruik, ethisch twijfelachtig en onrendabel.
2
De term "vers kadaver" verwijst naar een kadaver in een vroege of vergevorderde staat van ontbinding. In het eindstadium van
de ontbinding blijven alleen de botten van het dier over, met of zonder achtergebleven huidweefsel. De stadia van de ontbinding
van een everzwijnkarkas zijn voor hun temporaliteit sterk afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en de omgeving
waarin het zich bevindt, alsook van de activiteit van aaseters.
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trekken over de persistentie van echt besmettelijk virus in het bot, maar alleen over de
aanwezigheid ervan in het dier toen het nog leefde); er is sinds deze periode geen
levend everzwijn gediagnosticeerd dat viropositief is, zowel geschoten of gevangen in
de zones I en II (zie Fig. 3); het laatste positieve everzwijn dat gevangen is, dateert van
21/06/2019 in Léglise, het laatste positieve everzwijn dat overdag is geschoten, dateert
van 11/08/2019 in Saint Léger, het laatste positieve everzwijn dat 's nachts is
geschoten, dateert van 15/04/2019 in Villers-sur-Semois ;
de intensieve voortzetting van operaties om de (resten van) everzwijnkadavers op te
sporen en te verwijderen, de belangrijkste maatregel om de infectiedruk in de
gecontamineerde zone te verminderen;
de vermindering van het aantal gevonden everzwijnkadavers;
de voortzetting van de depopulatie van de everzwijnen door afschot overdag of 's
nachts en het plaatsen van vallen in en buiten de zones I en II (voornamelijk aan de
randen van deze zones), wat de belangrijkste maatregel is om de mogelijkheid van
nieuwe besmettingen in de zones en de mogelijke verspreiding van de epidemie buiten
de gecontamineerde zone zoveel mogelijk te beperken;
de kennelijke afname van de everzwijnpopulatie in de zones I en II, een feit dat wordt
bevestigd door de camerasystemen en het zoeken naar sporen van everzwijnpassage
door de agenten die betrokken zijn bij het zoeken naar kadavers, alsmede door de
vergelijking van schattingen van de everzwijnpopulatie in het gebied vóór de AVPepidemie met de gecombineerde cijfers van de in het gebied gevonden
everzwijnpopulaties en de daar gedode dieren (A. Licoppe, persoonlijke
communicatie);
de bouw en het onderhoud van afsluitingen, die nu anticipatief worden geïnstalleerd
om in geval van een nieuwe introductie van het virus buiten de gecontamineerde zone,
en die ons dus in staat stellen om in dergelijke gevallen zo snel mogelijk te reageren;
sensibilisering en opleiding op het gebied van bioveiligheidsmaatregelen die door de
risicomanagers voor de belanghebbenden in de bosbouwsector zijn uitgevoerd;
het feit dat, ondanks het feit dat de activiteiten in het bos wellicht verstoringen kunnen
veroorzaken bij everzwijnenkudde's en kunnen bijgedragen aan hun geografische
verspreiding (zie spoedraadgeving 05-2019 en ANSES advies 2018-SA-0250), bij deze
dieren gewenningsverschijnselen zijn waargenomen;
de tot die datum toegestane afwijkingen voor dringende werkzaamheden in het
gecontamineerde gebied in verband met de epidemie van de letterzetter kevers, die
kennelijk niet hebben geleid tot verspreiding buiten het gecontamineerde gebied;
de studie van Cukor et al. (2019) die aantoont dat niet alle everzwijnen kannibalistisch
gedrag vertonen ten opzichte van de kadavers van hun soortgenoten (slechts ongeveer
in 10% van de gevallen een kadaverbezoek) en dat dit kannibalistische gedrag afneemt
naarmate de staat van ontbinding van het lijk vordert (laagste intensiteit van contact
wanneer het lijk zich in een staat van botten en resthuid bevindt);
het overzicht van recente literatuur over gegevens over de persistentie van het AVPvirus in verschillende soorten matrices (EFSA, 2020) en het werk van Syndriakova et
al. (2016) en Dee et al. (2018).
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Figuur 3 : Resultaten van de virologische tests die sinds 01/01/2020 zijn uitgevoerd op
in de geïnfecteerde zone gevonden kadavers van everzwijnen en afgeschoten
everzwijnen (het geval van 25 februari is nog niet gemeld).

Op basis van deze overwegingen en de cijfers die de risicobeheerders op 05/03/2020 aan het
Comité hebben meegedeeld tijdens een hoorzitting, beoordeelt het Wetenschappelijk Comité
de waarschijnlijkheid van verspreiding van het AVP-virus bij in het wild levende dieren
(everzwijnen) naar niet-verontreinigde gebieden via de hervatting van de bosbouwactiviteiten
als "laag" (niveau 2 in de risicoclassificeringsschaal van het wetenschappelijk comité, die 4
omvat) vanwege het risico van indirecte overdracht via mensen en uitrusting, d.w.z. een lagere
waarschijnlijkheid dan ten tijde van de laatste beoordeling (sneladviezen 09-2019 en 10-2019).
Bijgevolg wordt de waarschijnlijkheid van de insleep van het AVP-virus in de gedomesticeerde
varkenssector in verband met de AVP-epidemie bij de Belgische wilde dieren als "zeer laag"
(niveau 1 in de risicoclassificeringsschaal van het Wetenschappelijk Comité van 4) beoordeeld
(waarschijnlijkheid die lager wordt geacht dan in de vorige evaluatie, namelijk in de
sneladviezen 09-2019 en 10-2019).
De ernst van de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis blijft echter groot gezien de
economische gevolgen van het verlies van de officieel AVP-vrije status.
Onder voorbehoud van een strikte naleving van de maatregelen die in de aanbevelingen van
dit advies zijn opgenomen (zie punt 4), is het Wetenschappelijk Comité van mening dat het
toestaan van de hervatting van bosbouwwerkzaamheden en toeristische activiteiten in het
verontreinigde gebied het risico dat hier aanvankelijk werd ingeschat, slechts in zeer geringe
mate verhoogt, omdat:
-

voor het risico van verspreiding in de wilde fauna: de rol van mechanische vector die
kan worden gespeeld door de mens en door de uitrustingen die worden gebruikt voor
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de activiteiten in geïnfecteerde bosgebieden, en het risico van verstoring van
everzwijnen door deze activiteiten;
voor het risico van introductie bij varkenshouderijen: de rol van mechanische vector die
kan worden gespeeld door de mens als gevolg van zijn activiteiten in geïnfecteerde
bosgebieden.

Mits de maatregelen in de aanbevelingen van dit advies strikt worden nageleefd (zie punt 4),
is het Wetenschappelijk Comité van mening dat het toestaan van de hervatting van de
jachtactiviteiten in het gecontamineerde gebied het risico dat aanvankelijk werd ingeschat,
slechts zeer licht doet toenemen, en dit om de volgende redenen:
-

-

voor het risico van verspreiding in de wild fauna: de rol van mechanische vector die
mensen kunnen spelen tijdens de jacht in gecontamineerde bosgebieden en het risico
van verstoring van wilde zwijnen door deze activiteiten ;
voor het risico van insleep bij gedomesticeerde varkens: de rol van mechanische vector
die door mensen kan worden gespeeld als gevolg van jachtactiviteiten in
gecontamineerde bosgebieden.

Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het toestaan van het gebruik van de
graanvoorraden die van de oogst in 2019 en vanaf de volgende oogst in 2020 overblijven, niet
van invloed is op het risico van verspreiding onder in het wild levende dieren, maar wel op het
risico van insleep in de binnenlandse varkenssector. Het Wetenschappelijk Comité schat dit
risico als relatief hoog in als gevolg van:
-

-

de relatief hoge ranking ten opzichte van andere potentiële transmissieroutes die aan
deze transmissieroute werd toegekend in de semi-kwantitatieve risicobeoordeling die
door 34 nationale en internationale deskundigen in het eigen-initiatief dossier (dossier
SciCom 2019-11) werd uitgevoerd, waarbij deze relatieve hoge ranking verband houdt
met de frequentie van het contact dat de varkens met deze risicoroute (voeding)
kunnen hebben en de efficiëntie ervan voor de besmetting van het dier;
het gebrek aan gegevens en de grote onzekerheid over de duur van de
viruspersistentie in dit type matrix.

3.2. Onzekerheden
Tijdens zijn risicobeoordeling heeft het Wetenschappelijk Comité een aantal onzekerheden
vastgesteld.
-

Onzekerheid over de oorspronkelijke everzwijn populatie voordat de uitbraak begon.

Zoals al in verschillende adviezen is aangegeven, is het exacte aantal wilde everzwijnen dat
in een gebied leeft gebaseerd op schattingen (vaak op basis van jachttabellen). Dit maakt het
moeilijk om alle epidemiologische indicatoren (prevalentie, incidentie, morbiditeit en mortaliteit)
te berekenen die gewoonlijk worden gebruikt om een epidemie te beschrijven en het verloop
ervan te modelleren.
-

Onzekerheid over de persistentie van de virusbesmettelijkheid in karkassen en
beenderen van wilde everzwijnen en in de verschillende soorten plantaardige matrices
die aan gedomesticeerde varkens kunnen worden gevoerd.

Dode everzwijnen worden gevonden als kadavers in verschillende stadia van ontbinding,
als fragmenten (bv. pootresten) of als botten die kunnen bestaan uit bot- en huidresten.
Het virus wordt momenteel gedetecteerd door PCR, maar met deze methode kan niet met
zekerheid worden vastgesteld wat de resterende besmettelijkheid van het virus is op basis
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van het positieve signaal ("Ct-waarde") dat wordt gedetecteerd. Ook kon geen correlatie
met de detectie (of niet-detectie) van het actinegen als indicator worden vastgesteld. Deze
bepaling vereist dus een virusisolatie of bioassay (inoculatie bij varkens) die omslachtig
zijn en onder strikte bioveiligheidsvoorwaarden (BSL3) moeten worden uitgevoerd. In het
bijzonder met betrekking tot de botten, maken de zeer kleine hoeveelheid merg en de
toestand ervan de goede uitvoering van de test zeer willekeurig (standaard negatief
resultaat). Er zijn persistentietijden voorgesteld (123-188 dagen) in varkensbotten (EFSA,
2020; Mazur-Panasiuk et al., 2019), maar deze cijfers zijn mogelijk niet representatief voor
wilde everzwijnen, aangezien de ontbindingsomstandigheden sterk kunnen variëren
afhankelijk van de tijd van het jaar, het weer, de omgeving en de aanwezigheid van
aaseters (Probst et al., 2019). Er is ook onzekerheid over de neiging van wilde everzwijnen
om botten op te eten als ze niet afkomstig zijn van verse karkassen. Het lage risico in
verband met botten is daarom eerder gebaseerd op een gebrek aan bewijs van hun
besmettelijkheid op dit moment.
Er zijn niet veel bijkomende gegevens beschikbaar sinds de spoedraadgeving 14-2019
(Risicobeoordeling en maatregelen voor het reduceren van het risico op introductie van
Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven via gewassen en hun producten
afkomstig uit de voor AVP gereglementeerde zones I en II, dossier SciCom 2019/17). Twee
studies kunnen enige aanwijzingen geven over dit onderwerp, maar ze blijven te weinig
representatief voor de Belgische epidemiologische context (Dee et al.; Sindryakova et al.,
2016). Het in deze spoedraadgeving genoemde EFSA-advies is nog niet uitgebracht en er
is alleen een literatuurstudie voor raadpleging verspreid. In dit onderzoek zijn voor granen
de gegevens van Dee et al. over brouwersdraf opgenomen.
-

Onzekerheid over het resterende aantal besmette kadavers van everzwijnen en het
aantal resterende everzwijnen dat zich nog in het gecontamineerde gebied bevindt.

Ondanks grote inspanningen om te zoeken naar wilde everzwijnen kadavers, en zonder
de initiële populaties of de exacte voortplantingssnelheid van de lokale bevolking te
kennen, is het onmogelijk om het exacte aantal te zoeken kadavers vast te stellen. Het
seizoen en dus het vegetatiedek hebben ook een sterke invloed op het vermogen om deze
kadavers op te sporen.
-

Onzekerheid over de aanwezigheid van asymptomatische dragers / uitscheiders in
overlevende wilde everzwijnen

De gegevens in de wetenschappelijke literatuur over de aanwezigheid van gezonde
dragers en vooral van asymptomatische uitscheiders in een populatie van wilde
everzwijnen die AVP overleven, zijn tegenstrijdig en afhankelijk van het type virusstam
(Eble et al., 2019; Petrov et al., 2018; Stahl et al., 2019). Dit risico bestaat echter alleen als
de overlevingskans van wilde everzwijnen na een infectie wordt vermenigvuldigd met de
kans op een blijvende infectie en op een nieuwe uitscheiding van het virus. Ook hier is het
lage risico eerder gebaseerd op een gebrek aan bewijs.
-

Onzekerheid in de datering van everzwijnen kadavers

Het tijdstip van overlijden van een dier in relatie tot de toestand van zijn kadaver is uiterst
belangrijk voor het herstel van de ziektevrije status. Evenzo kan momenteel geen correlatie
met PCR-detectie (of niet-detectie) van het actinegen als indicator worden vastgesteld.
Verschillende studies hebben geprobeerd om de ontbindingsfasen van een
everzwijnenkadaver te modelleren, maar zonder afdoende resultaten op dit moment. De

27/42

SNELADVIES 09-2020

AVP bosactiviteiten

bovengenoemde elementen (seizoen, weer, omgeving, aanwezigheid van aaseters)
maken de oefening moeilijk.
-

Onzekerheid over de mate van samenwerking van jagers om de resterende
everzwijnpopulaties te verminderen

3.3. Advies over een voorwaardelijke toelating om de activiteiten in bossen in
verontreinigde gebieden te hervatten
Rekening houdend met de vorige risicobeoordelingen en met de volgende externe feiten over
de AVP-epidemie:
-

-

-

de sociaal-economische impact van de beheersmaatregelen die nodig zijn voor de
bestrijding en eventuele uitroeiing van de AVP-epidemie bij de Belgische wilde fauna;
de verspreiding van letterzetter kevers in de bossen van het gecontamineerde gebied,
ondanks de derogaties die zijn toegestaan om de nodige werkzaamheden te verrichten
om de verspreiding ervan te beperken ;
de schade die door de stormen in de bossen van de gecontamineerde zone is ontstaan;
de schade die aan jonge scheuten is en zal worden toegebracht door andere populaties
wilde dieren dan everzwijnen, die in het gecontamineerde gebied in aantal toenemen
na het verbod op de jacht;
de semi-kwantitatieve evaluatie van de verschillende transmissieroutes van het AVPvirus voor de insleep van het AVP-virus in de varkenshouderijen in België, uitgevoerd
in het kader van het eigen-initiatief dossier 2019-11 (advies dat eind maart-begin april
2020 zal worden gepubliceerd) en de relatieve classificatie van de routes die verband
houden met de sectoren waarop de aanvraag voor deze spoedraadgeving betrekking
heeft, d.w.z. :
o

o
o
o
o

Verontreinigde plantaardige producten, geclassificeerd als de 7e
transmissieroute wat betreft de waarschijnlijkheid van optreden op de 25
geanalyseerde routes;
Jagers, geclassificeerd als de 8e transmissieroute wat betreft de
waarschijnlijkheid van optreden van de 25 geanalyseerde routes;
Boerderij- en jachthonden, geclassificeerd als de 10e en 13e meest
waarschijnlijke transmissieroute van de 25 geanalyseerde routes;
Bosbouwwerkzaamheden, geclassificeerd als de 18e transmissieroute wat
betreft de waarschijnlijkheid van het optreden van de 25 geanalyseerde routes;
Wandelaars, vissers en niet-professionele bezoekers van varkenshouderijen,
geclassificeerd als 21e, 22e en 23e transmissieroute in termen van
waarschijnlijkheid van optreden van de 25 geanalyseerde routes;

Wat het risico op verspreiding van AVP bij in het wild levende dieren betreft, beperkt de daling
van het aantal gevallen en de afwezigheid van opsporing van viropositieve verse kadavers
sinds augustus 2019 het risico in geval van een hervatting van de activiteiten in het bos.
Wat het risico van de introductie van AVP in varkenshouderijen betreft, beperken de volgende
elementen het risico in geval van een hervatting van de bosbouwwerkzaamheden:
-

-

in het sneladvies 16-2018 werd het huidige risico van de introductie van AVP al als
"laag" ingeschat voor varkenshouderijen (vanwege hun bioveiligheidsniveau), met
uitzondering van enkele bedrijven (bijv. educatieve bedrijven, bedrijven met
buitenbeloop door vergemakkelijkt contact met besmette wilde everzwijnen of
commerciële bedrijven met een hoog niveau van inkomende bewegingen);
het koninklijk besluit van 18 juni 2014 legt algemene bioveiligheidsmaatregelen op aan
de varkenshouderijen, met inbegrip van de beperking van het komen en gaan van
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buitenstaanders voor het bedrijf. Bovendien zou dit koninklijk besluit binnenkort moeten
worden verstrengd (met name voor externe bioveiligheid en ontsmetting aan de ingang
van de boerderij, zie sneladvies 07-2019). Dit koninklijk besluit vermeldt ook het
ingangsverbod gedurende 72 uur 3 na mogelijk contact met wilde varkens, d.w.z.
everzwijnen (ongeacht of het gaat om uitrusting of om personen die mogelijk besmet
zijn);
de maatregelen die worden aanbevolen in het Koninklijk Besluit van 18 juni 2014
betreffende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten zijn in
het Ministerieel Besluit van 26 september 2018 herhaald (en soms verstrengd);
de overgrote meerderheid van de varkenshouderijen in het gecontamineerde gebied is
geruimd (maar het risico blijft voor de resterende bedrijven bestaan).

Op basis van deze elementen en onder voorbehoud van een strikte naleving van de in de
aanbevelingen van dit advies gespecificeerde maatregelen (zie punt 4), is het
Wetenschappelijk Comité van mening dat:
-

-

een voorwaardelijke hervatting van de bosbouwwerkzaamheden kan
plaatsvinden ;
een voorwaardelijke hervatting van de toeristische activiteiten kan plaatsvinden;
een gedeeltelijke en voorwaardelijke hervatting van de jacht gerelateerde
activiteiten kan plaatsvinden in het geval van een gunstige ontwikkeling (d.w.z.
geen nieuwe wilde everzwijnen of verse kadavers die viropositief zijn op basis van PCR
tussen nu en oktober 2020, noch seropositieve wilde everzwijnen) van de
epidemiologische situatie tussen nu en de opening van de jacht in oktober 2020;
de graanvoorraden van 2019 en de verwachte oogst in 2020 verder moeten
worden afgeleid naar andere sectoren dan de varkenssector.

Een versoepeling van de verbodsbepalingen voor bosbouwwerkzaamheden, toerisme en
de jacht is nu mogelijk omdat deze weinig invloed hebben op de eerder uitgevoerde en in
dit advies genoemde risicobeoordelingen, op voorwaarde dat de in de aanbevelingen van
dit advies genoemde maatregelen strikt worden nageleefd (zie punt 4). Deze
versoepelingen zullen niettemin strenge bioveiligheidsnormen opleggen (zie verderop in
dit advies) aan de agenten en personen die bij deze activiteiten betrokken zijn.
Dit advies moet worden herzien in geval van ontdekking van een nieuw vers, geschoten of
gevangen everzwijnkadaver dat viropositief blijkt te zijn voor AVP in de zones I en II.

3.4. Elementen van waakzaamheid ter attentie van de risicomanager
In de spoedraadgeving 05-2019 had het Wetenschappelijk Comité drie elementen
geïdentificeerd die de risicomanager ertoe moeten aanzetten om waakzaam te blijven. Deze
drie elementen zijn nog steeds geldig, zelfs in een situatie waarin de schijnbare incidentie van
AVP is verminderd. Ter herinnering:
Het eerste element is dat een waargenomen afname van de incidentie van AVP bij everzwijnen
in het gecontamineerde gebied niet garandeert dat de lokale infectiedruk daadwerkelijk is
afgenomen, gezien:

3

Cfr. sneladvies 07-2019 van het Wetenschappelijk Comité. De termijn van 72 uur heeft weinig wetenschappelijke basis (Jurado
et al., 2018).
Beschikking 2003/422/EG van de Commissie van 26 mei 2003 tot goedkeuring van een handboek voor de diagnose van
Afrikaanse varkenspest vermeldt in twee tabellen in hoofdstuk VIII een termijn van 48 uur. Deze periode, die relatief willekeurig
is, houdt echter rekening met het idee dat de persoon die de besmette varkens heeft behandeld, binnen die periode een of twee
douches neemt en van kleding en schoenen verandert. In dit opzicht zou het interessant kunnen zijn om aan deze 48 uur de notie
van twee nachten toe te voegen (ontleend aan Anses, 2019b).
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alle resterende onbekenden en onzekerheden over de aard van de verspreiding van
de epidemie van AVP in het wild;
seizoensgebonden veranderingen in de aantallen everzwijnenpopulaties (ook al zijn
deze aanzienlijk gereduceerd, de cijfers die het Wetenschappelijk Comité ter
beschikking staan dateren van voor het geboorteseizoen) en de onzekerheid over de
precieze omvang van de initiële populaties;
potentiële of kortstondige wijzigingen in de zoektocht naar kadavers.

Het tweede element is de hoge resistentie van het virus in biologische matrices (feces, urine,
kadavers, enz.). Het AVP-virus vertoont sterke resistentie-eigenschappen in vloeistoffen en
kadavers van besmette dieren in vochtige, donkere en lage-temperatuuromgevingen. Dit moet
in aanmerking worden genomen met betrekking tot gebieden die dienen te worden uitgesloten
van enige vorm van bosbouwwerkzaamheden (modderige zones of andere vochtige zones).
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat rekening moet worden gehouden met de
mechanische vectorrol van de mens.
Het derde element is het belang van het bereiken en handhaven van de doelstelling van de
depopulatie van everzwijnen in de zones I en II om nieuwe infecties te voorkomen.

4. Aanbevelingen
4.1. Technische voorwaarden
bosbouwwerkzaamheden

voor

de

heropening

van

professionele

Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat voor alle bosbouwwerkzaamheden in zone II
alleen plaatselijke operatoren (d.w.z. professionele operatoren in de bosbouwsector die in
zone II gevestigd zijn) worden ingezet, aangezien dit ook het risico van verspreiding van het
virus op afstand tijdens het vervoer van het materiaal na de ontsmetting zal verminderen. Wat
betreft de professionele bosbouwactiviteiten wordt geadviseerd dat zowel de personen als het
materiaal binnen een bepaalde zone (zone I of zone II) blijven. Er wordt geadviseerd om geen
materiaal noch personen tussen zones uit te wisselen zolang de epidemie in de wilde fauna
niet volledig is gestopt.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de bosbouwwerkzaamheden niet worden
uitgevoerd op plaatsen waar visueel bewijs is verkregen van de aanwezigheid van levende
everzwijnen, waarbij aan dit gebied een straal wordt toegevoegd die overeenkomt met het
gemiddelde leefgebied van een everzwijnenkudde (zie fig. 4).
Figuur 4 : Resultaten van prospectie naar everzwijnen kadavers en het zoeken naar
sporen van levende everzwijnen in de zones I en II tussen 06/11/2019 en 06/01/2020.
Bron : A. Licoppe (DEMNA, SPW), persoonlijke communicatie.

30/42

SNELADVIES 09-2020

AVP bosactiviteiten

Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de technische voorwaarden voor de heropening
van bosbouwwerkzaamheden vooral gericht zijn op de bioveiligheid, en met name op de
opleiding in het desinfecteren van alle apparatuur na het uitvoeren van het werk (laarzen,
schoenen die uitsluitend bestemd zijn voor het werk, kleding, machines, gereedschap, zonder
volledig te zijn -). In dit verband wordt de volgende lijst van maatregelen die van de
risicomanager zijn ontvangen, als bevredigend beschouwd en is deze lichtelijk aangevuld:
-

-

-

-

-

-

Voorafgaande toestemming van de DNF is vereist (er kan dus een register worden
opgesteld van exploitanten die het bos betreden, zodat de bewegingen van mensen
en apparatuur kunnen worden getraceerd in geval van detectie van AVP-positieve
everzwijnen in een werkgebied in het bos);
De operatoren leveren het bewijs dat ze een bioveiligheidsopleiding hebben gevolgd
over de risico's die inherent zijn aan AVP;
de operatoren verbinden zich ertoe de regels inzake bioveiligheid na te leven die
gelden voor de hervatting van de bosbouwwerkzaamheden en het beheer van de AVPepidemie in het algemeen;
De toegang tot de percelen gebeurt zoveel mogelijk via verharde wegen;
Naast de voorafgaande prospectie door de agenten van de risicomanagers, wordt het
perceel voor aanvang van de werkzaamheden door de betrokkenen extra visueel
onderzocht op mogelijke kadavers;
Als er een kadaver van een everzwijn wordt gevonden, mag het kadaver onder geen
beding worden benaderd of aangeraakt en wordt het telefoonnummer 1718
onmiddellijk verwittigd en het werk wordt stopgezet;
Aan het einde van elke interventie worden de schoenen en de uitrusting van de
operatoren, evenals de voertuigen die de verharde wegen hebben verlaten, gereinigd
en gedesinfecteerd;
de werknemers en hun voertuigen mogen een varkensbedrijf niet binnen 72 uur na de
ontsmettingsmaatregelen of na een eventuele interventie in het gecontamineerde
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gebied binnenkomen noch in contact komen met als gedomesticeerde varkens en
mogen geen soortgelijke werkzaamheden buiten zone II verrichten;
de mogelijkheid voor de risicomanager om bepaalde vochtige zones uit te sluiten
vanwege de resistentie van het virus, waarvan bekend is dat deze groter is in een natte
en koele omgeving;
de operatoren verbinden zich ertoe de in de bossen aanwezige omheiningen te
respecteren, deze niet te beschadigen en de autoriteiten op de hoogte te brengen als
zij een beschadiging van deze omheiningen vaststellen.

Bosbouwactiviteiten die een lager risico op verspreiding van AVP of verstoring voor wilde
everzwijnen (ANSES 2019, Petit et al., 2019), zijn de volgende:
-

-

het uitvoeren van handmatig vrijstelling, opschonen en snoeien van jonge aanplant en
natuurlijke zaailingen (handmatig werken met handgereedschap, bosmaaiers en
kettingzagen die een direct zicht op de grond mogelijk maken, voor het vrijstellen,
snoeien, opsnoeien, uitdunnen en het plaatsen van bescherming tegen wildschade);
het uitvoeren van handmatige werkzaamheden (handmatig werk met
handgereedschap, bosmaaiers en kettingzagen die een direct zicht op de grond
mogelijk maken, gericht op het kappen, onttakken en doorzagen van loof- en
naaldbomen, zowel gezonde bomen als bomen aangetast door de letterzetter kever,
met inbegrip van hout van stormschade);

Het Wetenschappelijk Comité beveelt de risicomanagers verder aan om de hervatting van
deze kleinere werkzaamheden afhankelijk te maken van de uitvoering ter plaatse van een
prospectie voor kadavers van everzwijnen door de ambtenaren van de administratie na 6
november 2019 (datum waarop het kadaveronderzoek voor dit seizoen werd
geïntensiveerd en waarop de afname van het vegetatiedek dit type activiteit opnieuw
gemakkelijker heeft gemaakt (zie fig. 4)).
Volgende werkzaamheden houden een hoger risico in:
-

gemechaniseerde houtkap exploitatie (ook voor biomassa) en slepen van stammen
(werkzaamheden gericht op gemechaniseerd kappen, onttakken en doorzagen van
stammen, gemechaniseerd slepen via kabel, grijper of drager, ook gericht op het
versnipperen van overblijfselen van hakhout en kreupelhout langs de weg bestemd
voor biomassa);

Het Wetenschappelijk Comité beveelt de risicomanager aan om geen toestemming te
geven voor de gemechaniseerde voorbereiding en opruiming van de locatie door middel
van bosfrezen. Voorts wordt er aanbevolen om de hervatting van deze grotere
werkzaamheden afhankelijk te stellen van de prospectie voor everzwijnen kadavers door
administratieve ambtenaren onmiddellijk vóór de aanvang van de werkzaamheden.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan om voor al deze werkzaamheden alleen beroep te
doen op plaatselijke operatoren (d.w.z. professionele operatoren uit de bosbouwsector die in
zone II wonen), aangezien dit ook het risico van verspreiding van het virus op afstand tijdens
het vervoer van het materiaal na de ontsmetting zal verminderen.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat risicomanagers zorgen voor een adequate
opleiding. Boswerkers zullen aan de risicomanagers moeten kunnen aantonen dat zij een
dergelijke opleiding hebben genoten.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan dat prospectieactiviteiten om het opsporen van
everzwijnen kadavers of activiteiten voor de reductie van de resterende populaties (afgezien
van de vangst) niet te laten samengaan met bosbouwactiviteiten. In dit verband is het dan ook
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bijzonder belangrijk dat de administratie altijd op de hoogte wordt gebracht van de precieze
locatie en het geplande tijdschema van eventuele bosbouwwerkzaamheden.

4.2. Technische voorwaarden voor het opruimen van stormschade
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat dezelfde eisen gelden voor werkzaamheden die
gericht zijn op schade aan bossen als gevolg van stormen. Het Wetenschappelijk Comité
beveelt aan om voor deze werkzaamheden alleen lokale operatoren te gebruiken, aangezien
dit het risico van verspreiding van het virus op afstand in geval van een verhoogde incidentie
van AVP zal verminderen.

4.3. Technische voorwaarden voor exploitatie door particulieren
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de bosbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd
door professionelen, waardoor het momenteel niet aanbevolen is om het verzamelen van
brandhout en alle andere daarmee gepaard gaande handelingen, die voornamelijk door
particulieren worden uitgevoerd, te hervatten.

4.4. Technische voorwaarden voor de hervatting van de toeristische
activiteiten
Voor wandelaars beveelt het Wetenschappelijk Comité, net als in zijn sneladvies 10-2019, aan
om enkele essentiële voorwaarden te respecteren (bioveiligheidsmaatregelen zoals het
veranderen van kleding en schoenen na een boswandeling, het respecteren van verharde
paden en het niet diep in het bos gaan, behalve op erkende gemarkeerde paden). Het
Wetenschappelijk Comité beveelt altijd aan om de aanwezigheid van honden te verbieden
wanneer ze in zone II (besmet) lopen.
Wat het kamperen betreft, beveelt het Wetenschappelijk Comité aan deze activiteit te
beperken tot de bestaande campingfaciliteiten en de activiteiten die zij aanbieden afhankelijk
te maken van de naleving van de genoemde regels voor wandelaars.
Voor jeugdkampen beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om de activiteiten die zij in het
bos zouden kunnen uitvoeren te beperken door het respecteren van de genoemde regels voor
wandelaars. Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de risicomanagers de
kampverantwoordelijken bewust maken van de veiligheidsrisico's voor jongeren in verband
met de eradicatie-activiteiten en van hun verantwoordelijkheid voor de naleving van de
bioveiligheidsmaatregelen. Het Comité wijst er echter op dat het risico reëel is dat kinderen
zich minder goed aan de voorgestelde bioveiligheidsvoorwaarden zullen houden.

4.5. Technische voorwaarden voor de hervatting van de jacht
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat momenteel enkel de jacht op andere diersoorten
dan wilde everzwijnen opnieuw wordt toegestaan. Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan
dat de toegestane soorten jacht zo min mogelijk storend zijn voor wilde everzwijnen (stille
drijfjacht, aanzichtjacht, bersjacht). Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan de
aanwezigheid van honden tijdens deze jacht te verbieden. Er wordt aanbevolen om de
activiteiten in verband met de voorbereidingen en reparaties die nodig zijn voor het volgende
jachtseizoen afhankelijk te maken van de naleving van maatregelen om kleding,
laarzen/schoenen en banden van voertuigen die diep in het bos zijn doorgedrongen, te
ontsmetten. Er wordt ook aanbevolen om een opleiding in bioveiligheid te voorzien voor jagers
en omkaderende personen tijdens de jacht.

4.6. Aanbevelingen met betrekking tot de plantaardige productie in zone II
Net als in de spoedraadgeving 14-2019 en in afwachting van meer consistente
wetenschappelijke gegevens, beveelt het Wetenschappelijk Comité aan om:
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het gebruik van plantaardige producten geproduceerd in de zones I en II voor het
voederen van varkens te verbieden (ook als deze een warmtebehandeling hebben
ondergaan);
het gebruik van plantaardige producten geproduceerd in de zones I en II voor het
voederen van andere diersoorten dan varkens te verbieden indien de traceerbaarheid
en segregatie van deze plantaardige producten niet kan gegarandeerd worden;
om elke kruisbesmetting, zowel bij operatoren als handelaren, van de voor
vervoedering aan varkens verboden partijen met andere partijen te voorkomen tijdens
het vervoer, de opslag en de verwerking door volledig segregatie tussen beide types
diervoeder;
om, in het geval van varkenshouders, te voorkomen dat voor andere diersoorten
bestemd voeder gezamenlijk wordt opgeslagen of gemengd met voeder dat voor
varkens bestemd is, door volledige segregatie tussen beide types diervoeder.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan om in het aan AVP gereglementeerde gebied de
velden vóór de oogst te inspecteren op de aanwezigheid van everzwijn karkassen.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat de apparatuur die wordt gebruikt voor het
oogsten van voedergewassen en granen in het gereglementeerde gebied voor AVP, grondig
wordt gereinigd en ontsmet voordat ze buiten het gereglementeerde gebied worden gebruikt.
Dit is in overeenstemming met soortgelijke aanbevelingen met betrekking tot de reiniging en
desinfectie van voertuigen die worden gebruikt voor bosbouwactiviteiten, zoals beschreven in
sneladvies 09-2019.
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat, wanneer deze behandelingsoptie bestaat, de
plantaardige productie in de gereglementeerde gebieden voor AVP gedurende ten minste 30
minuten een warmtebehandeling krijgt bij een minimumtemperatuur van 70°C voordat ze wordt
gebruikt als voer voor dieren (andere dan gedomesticeerde varkens).

4.7. Aanbevelingen voor de prospectie van everzwijnen kadavers
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat, hoewel alle op een bosbouwsite aangetroffen
everzwijnkarkassen/beenderen aan de risicomanager moet worden gemeld, het momenteel
en ook in de toekomst uitsluitend de verantwoordelijkheid van de risicomanagers is om de
activiteiten betreffende het zoeken en de verwijdering van mogelijk besmette
everzwijnkarkassen/beenderen verder te zetten. Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat
de bosbouwsector maximale steun garandeert voor het rapporteren van gevonden karkassen
of beenderen door aan zijn leden en aan particulieren het belang van deze rapportering,
namelijk een zo snel mogelijke beëindiging van de epidemie in België, uit te leggen.

4.8. Aanbevelingen voor de varkenshouderij sector
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan het risico van de insleep van AVP op
varkensbedrijven te verminderen door de externe bioveiligheidsregels te volgen (via de
sanitaire termijn van 72 uur 4 voor het binnengaan in een varkensbedrijf na een verblijf in het
bos in zone II, het gebruik van door het varkensbedrijf verstrekte kleding en laarzen, handen
wassen en strikte ontsmetting van binnengebracht materiaal en het gebruik van overschoenen
in combinatie met voor AVP goedgekeurde biociden alvorens een varkensbedrijf te betreden
- zie ook snel advies 07-2019 over het voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van
18/06/2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten en
beoordeling van de maatregelen betreffende de voorwaarden voor herbevolking van de

4

Zie de vorige opmerking over deze tijdslimiet.
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varkenshouderijen in het met Afrikaanse varkenspest geïnfecteerde gebied, en betreffende
het vervoer en de verzameling van varkens en de komende wijzigingen daarvan).

4.9. Aanbevelingen met betrekking tot surveillance
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan dat bij alle everzwijnen die in zone I en II worden
geschoten of gevangen naast de gangbare PCR test eveneens:
-

-

een onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de dieren al dan niet met het virus
in contact zijn gekomen in het verleden. De combinatie van de (geschatte) leeftijd van
het dier en zijn serologische status kan een goede indicatie geven van het al dan niet
nog circuleren van het virus. Volgens de geldende wetgeving moet een positieve
serologische test worden aangegeven, met name als het om een indexgeval gaat. In
het geval van een bewezen epidemie vormen deze gegevens meer een
epidemiologisch hulpmiddel dan een sanitair risico.
Gelijktijdig zouden bij deze dieren ook stalen van de keeltonsillen moeten genomen
worden om met behulp van PCR te analyseren;

Het Wetenschappelijk Comité beveelt ook aan om de status van een dier voor besmetting met
het AVP-virus internationaal te herzien wanneer het tijdens een epidemie seropositief is. Een
dier is immers veel langer serologisch positief dan de duur van de persistentie van het virus
en laat geen datering van de infectie toe. Een significante afwezigheid van serologie in de
zones I en II zou een extra waarborg zijn voor de terugkeer van het land naar een vrije status.

4.10. Aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek
Het Wetenschappelijk Comité beveelt aan:
-

-

-

-

dat een poging wordt gedaan om de resterende besmettelijkheid te bepalen in PCRpositief everzwijnbeenmerg dat nog steeds in het veld wordt aangetroffen. Dit zou een
betere kwantificering mogelijk moeten maken van het werkelijke besmettingsrisico voor
overlevende wilde everzwijnen in verband met dit specifieke materiaal op basis van de
toestand waarin het verkeert. Op een vergelijkbare manier als bij complete kadavers,
wordt er aanbevolen om de werkelijke aantrekkelijkheid van dit specifieke materiaal
voor everzwijnen die necrofiel gedrag vertonen te bepalen;
het uitvoeren van onderzoek en/of het verzamelen van beschikbare gegevens om de
leeftijd van de kadavers beter te kunnen bepalen. Er bestaan geavanceerde technieken
in de forensische geneeskunde die mogelijk kunnen worden omgezet in dit geval;
het uitvoeren van studies en/of het verzamelen van alle beschikbare gegevens om de
mogelijkheid van persistente besmette everzwijnen en hun potentieel voor uitscheiding
te beoordelen;
de nodige studies uit te voeren om het risico van met het AVP-virus besmette
diervoeders en de persistentie van het virus tijdens de opslagprocessen die onder
Belgische omstandigheden worden gebruikt, te kwantificeren en te karakteriseren;
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5. Conclusie
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de epidemiologische situatie van AVP bij in
het wild levende dieren zich sinds zijn laatste advies over dit onderwerp (sneladvies 09-2019)
gunstig heeft ontwikkeld. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat, op basis van de
elementen tijdens het onderzoek van zijn eigen-initiatief dossier (dossier SciCom 2019-11), de
schijnbare incidentie van de gevallen is afgenomen (sinds augustus 2019 zijn er geen nieuwe
viropositieve kadavers meer gevonden en zijn er geen viropositieve everzwijnen meer
geschoten of gevangen). Ook andere elementen brengen het Wetenschappelijk Comité ertoe
om het risico op verspreiding van het AVP-virus bij in het wild levende dieren als "laag" en de
waarschijnlijkheid van insleep van het AVP-virus bij gedomesticeerde varkens als "zeer laag"
te beoordelen. De ernst van de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis blijft echter groot,
gezien de economische gevolgen van het verlies van de officiële AVP-status. Ook werd een
aantal wetenschappelijke onzekerheden vastgesteld waardoor de risicobeoordeling eerder
gebaseerd is op een gebrek aan bewijs dan op bewezen feiten.
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de beheersmaatregelen die een socioeconomische impact hebben op de verschillende sectoren van de activiteiten in het bos in de
gecontamineerde regio, kunnen worden versoepeld. Dit advies geldt onder de huidige
omstandigheden van de AVP-epidemie bij everzwijnen in België en kan worden herzien in
geval van ontdekking van nieuwe verse karkassen, het afschot of vangen van everzwijnen die
positief blijken te zijn voor AVP in de gecontamineerde regio en de waakzaamheidszone
(zones I en II) of serologische indicaties voor een continue verspreiding van het virus.
Het Wetenschappelijk Comité heeft kennisgenomen van de bioveiligheidsmaatregelen die de
risicomanager voorstelt om deze versoepeling in te kaderen en valideert ze. In haar
aanbevelingen stelt zij ook aanvullende opties voor risicobeheer voor.
Het Wetenschappelijk Comité vestigt ook de aandacht op het blijvend prioritair belang van de
eradicatie van wilde everzwijnen en de verwijdering van hun karkassen en beenderen in de
zones I en II. Toch dient er op gelet te worden dat de veiligheid van degenen die aan de
verschillende soorten activiteiten in het bos zullen deelnemen, moet worden gewaarborgd. Alle
maatregelen aan om de betrokkenheid van de verschillende actoren bij de ontdekking van
kadavers te versterken worden aangemoedigd.
Het Wetenschappelijk Comité vestigt de aandacht op het feit dat elke versoepeling van de
beheersmaatregelen voor een onopgeloste epidemie de facto een lichte toename van het
risico inhoudt. Net als in de spoedraadgeving 05-2019 vestigt het Wetenschappelijk Comité de
aandacht van de risicomanager op het feit dat mensen, gereedschap, apparatuur of andere
dieren mechanische dragers kunnen zijn van het AVP-virus als gevolg van activiteiten in
bossen van met AVP gecontamineerde gebieden. Het is de verantwoordelijkheid van de
risicobeheerder om de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de verschillende
activiteiten te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor een zo snel mogelijk herstel van het
officieel vrije AVP-statuut in België. Het is ook verantwoordelijkheid van de bevoegde
risicobeheerder om de varkenshouders bewust te maken van het risico van insleep en van het
belang van de toepassing van bioveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de hygiëne van
bezoekers en de strikte naleving van de toegangsvoorwaarden. Verder dient ook een versterkt
toezicht op het niveau van de dierengezondheid verdergezet te worden.
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Ten slotte dringt het Wetenschappelijk Comité erop aan dat een hoog niveau van toezicht in
het hele land wordt gehandhaafd. Naast het in dit advies besproken risico van verspreiding is
er namelijk ook het risico van verspreiding via de progressie van de epidemie in Oost-Europa
(positieve everzwijnen die eind januari 2020 op 12 km van de Duits-Poolse grens zijn
gedetecteerd).
Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Dr. E. Thiry (Get.)
Brussel, 24/03/2020
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het Belgisch Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk
wetenschappelijk advies verschaft met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de
voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister die
bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief. Het Wetenschappelijk Comité wordt
administratief en wetenschappelijk ondersteund door de Stafdirectie voor Risicobeoordeling
van het Agentschap.
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op
basis van hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid
van de voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies
beroep doen op externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net
als de leden van het Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en
onpartijdig te kunnen werken. Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen
worden potentiële belangenconflicten transparant beheerd.
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij
vertolken het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op
basis van risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers.
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk
Comité: Secretariaat.SciCom@favv.be.

Leden van het Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De
Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon,
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F.
Verheggen, P. Wattiau**
*lid tot maart 2018
**lid tot juni 2018

Belangenconflict
Er werd geen belangenconflict gemeld.

Dankbetuiging
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van
de werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep was samengesteld uit:
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het

Wetenschappelijk J. Dewulf (verslaggever), N. De Regge, C.
Saegerman, E. Thiry, T. van den Berg

Externe experten:

B. Cay (Sciensano), D. Maes (UGent), H.
Nauwynck (UGent), X. Simons (Sciensano)

Dossierbeheerders:

P. Depoorter, A. Mauroy

De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgende leden van de administratie
(als waarnemers): V. Clavier (FAVV), M. Logeot (FAVV), X. Patigny (FAVV), M.-J. Goffaux
(Région wallonne), A. Licoppe (DEMNA) en D. Arnould.

Wettelijk kader
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8;
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen;
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de
Minister op 8 juni 2017.

Disclaimer
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.
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