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1. Beheer van everzwijnen in Wallonië

Beheerder van de everzwijnenpopulatie ?

= Houders van jachtrechten (> 3.500) :

✓bepalen vrij hoeveel bemonsteringen uit te voeren en het soort dieren te 
bemonsteren

✓dragen de vergoeding voor schade aangericht door everzwijnen in 
toepassing van de wet van 14.07.1961 (en nemen preventiemaatregelen -
voederen & omheining) 

✓(exploiteren het jachtgebied voor het wild) 

Verplichtingen ?

✓Wettelijk en reglementair kader  Jachtwet van 28.02.1882 en de 
uitvoeringsbesluiten ervan

✓(jacht)

✓(Huishoudelijk reglement)
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1.  Beheer van everzwijnen in Wallonië

Wettelijk en reglementair kader

✓Beschikken over een jachtrecht op een gebied met een minimale 
oppervlakte - wet van 28.02.1882

✓Naleven van de periodes tijdens dewelke de jacht geopend is - Besluit 
van de Waalse Regering 24.03.2016

✓Gebruik maken van bepaalde jachtmiddelen - Besluit van de Waalse 
Regering 22.09.2005

✓Naleven van de voorwaarden vastgelegd voor het bijvoederen (en het 
installeren van beschermende omheiningen) - Besluit van de Waalse 
Regering 18.10.2012

✓Niet alle dieren loslaten - Wet 28.02.1882

✓Traceerbaarheid van geschoten everzwijnen verzekeren - Besluit van de 
Waalse Regering 25.08.2008

✓Rapporteren over de monsternemingen - Besluit van de Waalse Regering 
25.08.2008

✓Osporing van gekwetst wild - Wet 28.02.1882

 Wild in een gunstige staat van bewaring houden

(+ bekommernis op ethisch en sanitair vlak)
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1. Beheer van everzwijnen in Wallonië

+ met het oog op het behoud van de belangen van de landbouw

✓Mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden everzwijnen te doden 
in geval van schade aan teelten - Besluit van de Waalse Regering 
18.10.2002

✓Mogelijkheid om de dieren dood te schieten om ziekten te voorkomen -
Besluit van de Waalse Regering 13.07.2006

+ meer recent

✓Verbod om binnen de jachtraden gemeenschappelijke afschotregels op te 
leggen om monsternemingen te verminderen - Besluit van de Waalse 
Regering 27.02.2014

✓Versoepeling van de destructieregels - Besluit van de Waalse Regering 
17.09.2015
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1. Beheer van everzwijnen in Wallonië

Quid in geval van een crisis ?

Momenteel volgende mogelijkheden :

• Sluiten/openen van de jacht op heel of een deel van het gebied

• Instellen van een afschotplan “everzwijnen” (kwantitatief of kwalitatief)

• Verbod of reglementering van het vervoer tijdens de jachtperiodes

• Versoepeling op het vlak van de middelen voor monsterneming of 
toevoeging van nieuwe middelen

• Versoepeling van de bestaande verplichtingen inzake vernietiging

• Deelname van de jachtraden aan  de bestrijding van ziekten bij wilde 
dieren

• Reglementering van het bijvoederen omwille van sanitaire overwegingen
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1. Beheer van everzwijnen in Wallonië

Evolutie van de everzwijnenpopulatie
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Netwerk van gezondheidstoezicht 

op de wilde dieren in Wallonië

2. Gezondheidstoezicht van everzwijnen in Wallonië

Afrikaanse varkenspest (AVP)

2.1.   In rusttijd 

2.2.   In geval van vermoeden en bevestiging van een geval van AVP 

Bij everzwijnen - crisisplan 

Actief toezicht :  ~ 700 gedode everzwijnen in het jachtseizoen (sampling fraction ~  3,5 %)

gerichte studies -terugkerend : KVP, Aujeszky, tuberculose, trichinen 

-Ad hoc : AVP, brucellose, hepatitis E, SVB, PRRS

Passief toezicht : 25 à 30 everzwijnen dood aangetroffen/jaar

Analyses uitgevoerd om de doodsoorzaak te kennen



2.1. Toezicht op AVP in rusttijd

2.1.1.  Interface data everzwijnen/in open lucht gekweekte varkens 

2.1.2.  Lijst met potentiële actoren en communicatietools

2.1.3.  Verhoogde waakzaamheid bij het passief toezicht

2.1.4.  Autopsieën en virologische analyses

Netwerk van gezondheidstoezicht 
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2.1.1. Interface data everzwijnen/in open lucht gekweekte varkens

Everzwijnen : densiteit van monsternemingen jachtseizoen 2015-2016 (n/Km2) A. Licoppe 
(DEMNA, SPW)
In open lucht gekweekte varkens :        Lokalisatie van de fokkerijen (gegevens 2012)



▪ Waalse overheidsdiensten : DNF, DEMNA, departement Landbouw DGO3

▪ ULiege : Netwerk van toezicht

▪ FAVV en Lokale Controle-eenheden

▪ NRL : CERVA-CODA

▪ Crisiswerkgroep : voorzien in het plan KVP/AVP

▪ ARSIA:

▪ Centrum plattelandsleven, sectie jacht  

▪ Lokale overheden : gemeentediensten en politie

▪ Rendac : vilbeluik (site te Denderleeuw)

1 contact/mail/tel

2.1.2. Lijst met potentiële actoren en communicatietools
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2.1.2. Lijst met potentiële actoren en communicatietools

→ Conferenties speciaal gericht op AVP (Wallonië)

Organisator Doelgroep

19/04 Formavet Dierenartsen

25/04 DNF Directeurs van de bosgebieden

29/04 FAVV : Gekwalificeerde jagers

27/05 en 10/06 RSHCB en HVF Jagers

→ Sites - FAVV en CODA

- Waalse overheidsdienst (natuur/landbouw/jacht/milieu)

- faunesauvage.be

- RSHCB

→ Brochures
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2.1.2. Lijst met potentiële actoren en communicatietools

→ Brochures (ASF STOP COST Action)
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Doodsoorzaken van gemerkte everzwijnen (n=2096, recuperatiepercentage = 45%) : 2005 dieren werden gedood tijdens de jacht en 

91 werden dood teruggevonden

Studie DEMNA - A. Licoppe 2016

Tijdens de jacht gedode 

everzwijnen

Dood aangetroffen everzwijnen

Studie DEMNA 2005 91 (4,5 %)  → 49 ongevallen op de weg (2,4 %)
→ 42 andere oorzaken (2,1 %)

Projectie naar Wallonië 15 000 675 (4,5 %)  → 360 ongevallen op de weg (2,4 %)
→ 315 andere oorzaken (2,1 %)

→ doel : 30 à 60 opsporingen/jaar

“For early detection, the focus is on passive surveillance (detection of virus in samples from 

carcasses of wild boar found dead, except traffic victims) rather than active surveillance 

(samples of hunted wild boar).”   EFSA, 2017

2.1.3.  Verhoogde waakzaamheid bij het passief toezicht



2.1.3.  Verhoogde waakzaamheid bij het passief toezicht

The hunters are « the eyes and ears in the field »,  T. Mörner, Sofia 2018
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Doel : zo snel mogelijk het dood (de dode) everzwijn(en) opsporen

Wie : medewerkers DNF, bijzondere bewakers en jagers 

Hoe : proactief in bossen (+++)

• Opsporing van everzwijnkadaver(s) 

• Onmiddellijke aangifte door de waarnemer (call center SPW  0800/20.026) 

• Vervoer van het kadaver door een medewerker van DNF (plastic zak, 

bioveiligheidsregels) naar de Faculteit diergeneeskunde

• Het Netwerk voor toezicht neemt het kadaver over in de Faculteit diergeneeskunde

2.1.3.  Verhoogde waakzaamheid bij passief toezicht = early warning program 

(OIE)
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Definitie van verdacht geval (tabel met letsels varieert)
Uiterlijk aspect : goede algemene toestand
Openen van het kadaver : 
-Verschillende bloedingen : milt / lymfeklieren (van 
maag en lever), mesenterische lymfeklieren, 
lymfeklieren van de nieren / nieren / blaas-, laryngeale
en maagslijmvliezen 
- oedemen en pulmonaire bloedingen 
- cavitaire bloedingen (buikvlies, borstvlies, hartzakje)

Gerichte monsternemingen (gekwetste organen en a 
minima : milt, lymfeklieren en amandelen) - vervoer à 
4°C

Onmiddellijk naar het CERVA-CODA voeren

2.1.4.  Autopsieën en virologische analyses
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