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Afrikaanse varkenspest 
Maatregelen van kracht in België 

(KB van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest; KB van 18 juni 
2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten) 

 

 
Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die 
van toepassing zijn als volgt worden samengevat.  
 
 
Maatregelen die van toepassing zijn op varkensbeslagen op het ganse grondgebied 

1. Er is een verbod op verzamelingen van varkens, inbegrepen het verzamelen van varkens van 
verschillende herkomst op eenzelfde voertuig. Varkens mogen dus enkel geladen worden in een 
leeg voertuig en moeten rechtstreeks vanaf het varkensbedrijf naar hun bestemming worden 
afgevoerd.  

2. De toegang tot elk varkensbedrijf of elke plaats waar varkens worden gehouden is enkel 
toegelaten voor personen nodig in het kader van de goede bedrijfsvoering. 

3. Het is verboden om een varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de 
eerste 72 uur na contact met een wild everzwijn. 

4. Alle materiaal, machines en apparatuur die met het virus van Afrikaanse varkenspest 
verontreinigd kunnen zijn, mogen niet op een varkensbeslag worden binnengebracht. 

5. Het is verboden om een dood of geschoten everzwijn of een deel daarvan binnen te brengen op 
een varkensbeslag of een plaats waar varkens worden gehouden. 

6. Het is verboden keukenafval aan varkens te voederen. 

7. Op alle bedrijven en plaatsen waar varkens worden gehouden moeten strikte 
bioveiligheidsmaatregelen worden toegepast: 

8. Nieuwe varkens, die worden binnengebracht in een varkensbeslag moeten in quarantaine 
geplaatst worden. 

9. Alle vervoermiddelen die dienen voor het vervoer van varkens, moeten na elk transport worden 
ontsmet. 

10. Elke varkenshouder moet bij het vaststellen van klinische problemen een dierenarts raadplegen. 
Er mag geen behandeling van de dieren ingesteld worden indien er niet tegelijk kadavers of 
monsters voor een onderzoek van Afrikaanse varkenspest worden overgemaakt aan DGZ of 
ARSIA. 

 

Maatregelen die van toepassing zijn op de varkensbeslagen in het besmet gebied 

11. Iedereen, die één of meer varkens houdt, maakt binnen de 72 uur na het afbakenen van de zone 
een inventaris op van alle categorieën varkens op zijn beslag. De bedrijfsdierenarts vult deze 
inventaris aan met zijn bevindingen en opmerkingen omtrent de bioveiligheid op het beslag en 
dateert en ondertekent de inventaris. De varkenshouder maakt onmiddellijk een kopie van de 
ondertekende inventaris over aan de lokale controle-eenheid van het Agentschap (LCE). 

12. Alle varkens van een beslag moeten op stal worden gehouden of zo worden ondergebracht dat 
zij compleet van wilde everzwijnen gescheiden zijn. 
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13. Elke houder moet het nodige doen opdat everzwijnen geen toegang hebben tot materiaal, 
voeder of strooisel dat vervolgens met de varkens in contact kan komen. 

14. Het is verboden om varkens het bedrijf binnen te brengen of van het bedrijf af te voeren, tenzij 
de LCE daartoe toestemming heeft gegeven en de opgelegde voorwaarden gerespecteerd 
worden. 

15. Varkens en sperma, embryo’s of eicellen van varkens mogen het besmette gebied niet verlaten 
om in het intracommunautaire verkeer te worden gebracht; 

16. Aan de in- en uitgangen van de varkensstallen en van het bedrijf moeten passende 
ontsmettingsmiddelen worden gebruikt. 

 
 
 
De beschrijving van de besmette zone kan geraadpleegd worden op de website www.favv.be of kan 
op eenvoudige aanvraag bij het Voedselagentschap bekomen worden. 
 
 
 

http://www.favv.be/

