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In het kader van een evaluatie van de varkenspestbestrijding is
in juni 1983 een werkgroep opgericht bestaande uit:
- Drs. J.A. Smak, Veterinaire Dienst, Den Haag;
- Ir. J.M. Bergsma, Produktschap voor Vee en Vlees, Rijswijk
(Z.H.);
- Ing. H.J.M. Boelrijk, Landbouwschap, Den Haag;
- Drs. W.J. van Baaien, Stichting Gezondheidszorg voor Dieren,
Den Haag;
- Ing. W.J. Neeleman, Stichting Gezondheidszorg voor Dieren,
Den Haag.
Deze werkgroep heeft tot taak gekregen een evaluatierapport samen te stellen waarin in eerste instantie de ervaringen, opgedaan
tijdens de varkenspestbestrijding in de periode 1981 t/m medio
1983, verwerkt zouden moeten worden.
Door het voortdurend optreden van de varkenspestuitbraken en de
voortdurende aanpassing van de bestrijdingswijze, is de afronding
van het rapport enigszins vertraagd.
Daar ook tijdens de definitieve afronding van dit rapport (september 1984) de varkenspest in Nederland nog niet volledig onder
controle was, is besloten in het rapport de varkenspestbestrijdingsmaatregelen en de ervaringen daarmee van een zo recent mogelijke datum op te nemen.
De werkgroep hoopt dat het evaluatierapport ondanks het gegeven
dat sommige delen al enige tijd geleden zijn samengesteld en andere het karakter van een momentopname hebben, een bijdrage zal
kunnen leveren aan de huidige bestrijding en de preventie van
varkenspest in de toekomst.

secretariaat

STICHTING GEZONDHEIDSZORG VOOR DIEREN
BACHMANSTRAAT 48 •, 2596 JD 's.GRAVENHAGE /

v
45/3136

ii:l:L:

>J;-;

<! BöQW 1

^-"O.- %

©
INHOUDSOPGAVE
Conclusies en aanbevelingen
I. Inleiding.
1.1. Kort overzicht van de varkenspestsituatie vóór
l-l-'82.
II. Wetgeving.
III. Varkenspestuitbraken 1981 t/m sept.'84
111.1. Nationaal.
- varkenspest 1981
- varkenspest 1982
- varkenspest 1983
- varkenspest 1984
111.2. Internationaal.
111.3. Factoren die mogelijk e e n rol spelen bij de
verspreiding v a n varkenspest.
IV. Diagnosestelling.
IV.1. Melding.
IV.2. Anamnese - ziektegeschiedenis
IV.3. Klinisch onderzoek.
IV.4. Aanbod en nader onderzoek v a n onderzoekmateriaal
IV.5. Laboratoriumonderzoek.
V. Bedrijfsrapportage - inventarisering - tracering
V I . Maatregelen t.a.v. e e n bedrijf verdacht of besmet m e t
varkenspest.
V I . 1 . Verdacht verklaren.
VI.2. Besmet verklaren.
VI.3. Taxatie.
VI.4. Afvoer van varkens van besmette bedrijven naar
de destructor en het doden hiervan.
VI. 5. Reiniging en ontsmetting.
VI.6. Mestafvoer.
VI.7. Controles.
VI.8. Herbevolking.
V I I . Maatregelen t.a.v. e e n gebied rond e e n besmet bedrijf.
V I I . 1 . Vervoerverboden.
V I I . 1 . 1 . t.a.v. gebied m e t e e n straal v a n min.
2 km./15 dagen. (Inspecteursbeschikking)
V I I . 1 . 2 . t.a.v. gebied m e t een straal t o t
8 km. gedurende minstens 15 dagen
(Inspecteursbeschikking).
V I I . 1 . 3 . t.a.v. gebied m e t een straal groter
dan 8 km. (Ministeriële B e s c h i k k i n g ) .

v
45/3136

4

8
g

^2
13

-^
16

20
24
28
33
34
34
35
36
39

42
43
44
44
46
52
52

53

55
55
57
57

©
VII.2.

Ontheffingenbeleid.
VII.2.1. Medewerking S.T.U.L.M.
VII.2.2. Controle A.I.D.

63
64
66

VII.3.

Noodentingen.
VII.3.1. Aanwijzing noodentgebied.
VII.3.2. Organisatie.
VII.3.3. Uitvoering.
VII.3.4. Entstof.
VII.3.5. Merken.
VII.3.6. Noodentingen in het buitenland.

67
68
78
78
80
81
82

VII.4.

Varkenspestbestrijdingscentrum.
VII.4.1. Van l-ll-'82 t/m 22-3-'83.
VII.4.2. Van 23-3-'83 t/m 10-6-'83.

84
86

VIII. Overleg.
VIII.1. Nationaal overleg tussen Overheid en Bedrijfsleven.
VIII.1.1.Inleiding
90
VIII.1.2.Keukenafval (Swill)
90
VIII.1.3.Problemen in de grensgebieden
met België
91
VIII.1.4.Regeling export van bacon
91
VIII.1.5.Overlegstructuren
92
VIII.1.6.Samenvatting van het gevoerde
nationale overleg
93
VIII.1.7.Nabeschouwing van het overleg
100
VIII.2. Internationaal overleg.
VIII.2.1. Int. Overleg binnen de Commissie
E.G.
101
VIII.2.2. Bilateraal overleg.
102
IX. Afzetproblematiek.
IX.1.
Nationaal
103
IX.2.
Internationaal.
IX.2.1. Kanalisatieregeling onvolledig behandelde
produkten (bacon).
104
IX.2.2. Export levende varkens (fok- en
slachtvarkens).
105
IX.2.3. Export vers vlees.
107
X. Financiële gevolgen.
X.l.
Overheid.
X.l.1. kosten van stamping-out en enten. 109
X.l.2. Kosten van noodentingen.
110
X.2.
Bedrijfsschade bij varkenshouders.
111
X.3.
Overige bedrijfsschade in de produktiekolom. 116
XI. Informatievoorziening/voorlichting.

118

Bijlage
Varkenspest onder de wilde zwijnen.

v
45/3136

!21

Q>
Conclusies en aanbevelingen
Varkensp_estuitbraken__(Hfd_III)1 - Er is een duidelijke toename van het aantal varkenspestgevallen in de afgelopen drie jaar, waarbij moet worden opgemerkt
dat het varkenspestvirus in het algemeen een lage virulentie
vertoont waardoor de bestrijding van de varkenspest is bemoeilijkt. Mogelijk heeft bij de ontwikkeling van de varkenspest
in Nederland ook het buitenland een rol gespeeld.
2 - 1/3 deel van de gevallen is direct aanwijsbaar door het verplaatsen van varkens, waarbij opgemerkt moet worden, dat elke
verplaatsing kan leiden tot een serie buurt- of onbekende infecties.
3 - Aanvankelijk (1981) was er meest sprake van uitbraken op bedrijven, waar swill vervoederd werd, terwijl later het accent
is komen te liggen op contact/buurtinfecties.
Hoewel de swillvervoedering bij de verspreiding van de varkenspest een kleine rol heeft gespeeld, verdient het aanbeveling de maatregelen ter beperking van de daaraan verbonden risico's nader te concretiseren.
4 - Het is in bepaalde gevallen moeilijk aan te geven of we te
maken hebben met een buurtinfectie of een andere oorzaak dan
verplaatsing van biggen of direct contact. Bv. bij welke afstand is er nog sprake van een buurtinfectie?
Epizoötiologisch gezien, is dit nog geen uitgezochte zaak,
daar veel gevallen niet of onvoldoende traceerbaar zijn, bv.
waren er contacten met personen, huisdieren, ongedierte?
5 - In diverse entgebieden is het fenomeen "carrier-sow-syndroom"
opgetreden. De mate waarin dit verschijnsel voorkomt is niet
duidelijk. Bij de lengte van de na-entingsperiode dient hiermee rekening gehouden te worden.
6 - Gebleken is, dat het merendeel van de varkenspestuitbraken
voorkomt in de varkenspest rijke gedeelten van ons land.
Nadere bestudering van de structuur van de varkenshouderijbedrijven alsmede de structuur van de verhandeling van fok- en
gebruiksvarkens moet geschieden.

7 - De varkenshouders en de praktizerende dierenartsen moeten, zonodig bij herhaling, worden gewezen op het feit dat bij de geringste twijfel of men te maken heeft met varkenspest en bij
een niet of slecht reageren op een ingezette therapie de Veterinaire Dienst moet worden gewaarschuwd. Dit geldt zeker voor
die gebieden waar zich reeds enkele gevallen van varkenspest
hebben voorgedaan.
V
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8 - Het verdient aanbeveling het bedrij fsrapport aan te passen en
landelijk te uniformeren.
9 - De terugtracering van de mestzeugen in het kader van de varkenspestbestrijding levert zodanige problemen op, dat men
niet terug wil naar het instituut zeugenmesterijen.
10 - De Identificatie- en Registratie regeling voor varkens 1979
is een belangrijk hulpmiddel bij de tracering.
Er dient aandacht te zijn voor de afleesbaarheid van de oormerken. Alle vergunningen voor afwijkende I. en R.-systemen
dienen getoetst te worden op de oorspronkelijke afspraken.
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11 - Voor alle betrokken groeperingen bij de varkenspestbestrijding moet een uniforme instructie beschikbaar zijn.
12 - Aandacht dient besteed te worden aan de routes van het transport van het bedrijf naar de destructor.
13 - Er moet meer duidelijkheid komen aan de hand van welke criteria (klinische verschijnselen, sectie- of laboratoriumuitslag)
een bedrijf besmet verklaard kan worden.
De Veewet doet hierover geen uitspraak.
14 - In augustus *84 was een prototype van de voorgestelde electrocutie-apparatuur na experimenten op een destructiebedrijf
nagenoeg gebruiksgeschikt.
Een aantal beleidsvragen zoals: wel-* of niet verrijdbaar, in
welke mate bij plaatsing rekening gejhouden moet worden met de
ethische aspecten t.a.v. de omgeving (bv. door afschermen van
de apparatuur), hoeveel apparaten aanschaffen, hoe geschiedt
de financiering, wie zal de apparatuur in onderhoud hebben en
bedienen, moeten binnen zo kort mogelijke tijd worden opgelost.
15 - Het verdient aanbeveling dat de overheid de mogelijkheden
heeft om in te grijpen wanneer een varkenshouder enige nalatigheid vertoont bij de reiniging van het bedrijf.
16 - De Beschikking "Reiniging en ontsmetting motorrijtuigen en
aanhangwagens 1976" is niet sluitend met betrekking tot alle
veevervoer o.a. een deel van het eigen vervoer. De eisen voor
het vervoer van niet-slachtvarkens zijn onvoldoende.
17 - Het ontbreken van voldoende aantal reinigingsmogelijkheden
maakt naleving van de voorschriften erg moeilijk.
18 - De technische uitrusting en inrichting van de reinigings- en
desinfectieplaatsen laat in een aantal gevallen te wensen
over.
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Gedetailleerde eisen aan de reinigingsplaats (ligging, hel; ling, waterafvoer etc.) en de reinigings- en desinfectie installatie ontbreken ten dele.
19 - De toegankelijkheid van de bestaande reinigings- en ontsmettingsplaatsen dienen voor een ieder op nader vast te stellen
tijdstippen mogelijk te zijn.
20 - De kosten die voor de reiniging en desinfectie in rekening
worden gebracht zijn zeer verschillend.
Uniformering lijkt gewenst.
21 - D e controle en het toezicht op de reiniging en ontsmetting
dient te worden verbeterd.
22 - Het is moeilijk na te gaan in hoeverre maatregelen op het gebied van de hygiëne daadwerkelijke bijdragen leveren aan de
bestrijding van varkenspest.
Er wordt aangedrongen op meer fundamenteel onderzoek van:
* de invloed van hygiëne op de gezondheidszorg in het algemeen ;
* de overlevingskansen van varkenspestvirus in mest (Werkgroep Inactivatie Smetstoffen);
* het mechanisch overbrengen van varkenspestvirus o.a. ongediertebestrijding);
Meer onderwijs en voorlichting op het gebied van hygiëne is
echter toch gewenst.

23 - Ten aanzien van de afbakening van de beschermingszone verdient het aanbeveling aan de volgende punten aandacht te besteden:
* vooral langs snelwegen zijn de waarschuwingsborden te
klein; aanbevolen wordt in overleg met de Directie Rijkswaterstaat grotere borden te plaatsen;
* vanwege bezwaren van Rijkswaterstaat kunnen de waarschuwingsborden vaak niet op de juiste plaats geplaatst worden;
I
nader overleg met de Directie Rijkswaterstaat hierover is
gewenst;
••* de waarschuwingsborden zodanig plaatsen op de grenzen van
de beschermingszone, dat de wagens bij nadering van deze
zone hun route tijdig kunnen aanpassen.
24 - Het is noodzakelijk het verlenen van ontheffingen, zowel op
grond waarvan, als de wijze waarop, uniform uit te voeren.
Het is dringend gewenst dat;
* in geheel Nederland eenzelfde ontheffingsformulier wordt
1
gehanteerd;
* de procedure tot het verkrijgen van een ontheffing zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt in het belang van de varkenshouder/handelaar en in het belang van degene die de ontheffingen administratief verleent en verwerkt.
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25 - Uitvoering van een noodenting is effectief bij de varkenspestbestrijding. Snel ingrijpen met een noodenting is daarom
gewenst.
Uitstel van een noodenting leidt in het algemeen tot meer
varkenspestuitbraken met als gevolg langere tijd vervoersverboden met alle schade van dien voor het bedrijfsleven.
26 - Er moet getracht worden te voorkomen dat entmerken achterblijven op de bedrijven.
27 - Er moet op toegezien worden dat de enting van de nakomelingen
van geënte zeugen niet voor de leeftijd van 5 weken wordt
uitgevoerd.
28 - Een uitgebreidere entcontrole op b.v. de naleving van de naent- en bij-entverplichting is met behulp van de bij de G.D.
en V.D. aanwezige administratieve bescheiden gewenst.
29 - Alvorens in een noodentgebied met de na-entingen wordt gestopt zou een onderzoek moeten worden ingesteld naar de entstatus van met name de zeugen en de opfokgelten. Alleen als
de entstatus van deze groepen gedurende enkele maanden op een
hoog niveau (tenminste 85% serologisch positief) is geweest,
mag men enig vertrouwen hebben dat het veldvirus in de betreffende populatie doodgelopen is. Bij een onvoldoende entstatus daarentegen zouden de daarvoor in aanmerking komende
diergroepen opnieuw moeten worden geënt om het "gat" te dichten.
Verder is de varkenspestsituatie in de nabijheid van het entgebied (incl. het buitenland) mede bepalend voor het beëindigen van de na-enting.
30 - Voor het erkennen van gewetensbezwaren tegen het enten zijn
criteria noodzakelijk.
Bovendien zijn regels noodzakelijk voor de aan- en afvoer van
varkens vanaf dergelijke bedrijven.
31 - De vleeskeuringsdiensten hebben problemen met het herkennen
van de slachtvarkens vanuit welk entgebied ze afkomstig zijn.
Verbetering van het herkennen is gewenst in verband met de
baconkanalisatie.
32 - Het is noodzakelijk in verband met de zekerheid van entstof
voorziening en uit concurrentie oogpunt niet afhankelijk te
zijn van één aangewezen entstof.
33 - De inrichting van een varkenspestbestrijdingscentrum in een
gebied waar zich veel gevallen voordoen over langere tijd
waardoor de werkzaamheden veel en gecompliceerd worden is
een goede zaak.
Er moeten duidelijke en uitgebreide: instructies en draaiboeken voorhanden zijn. Aan het opstellen hiervan zal de voorrang moeten worden gegeven.
Duidelijke afspraken moeten zo mogelijk zijn gemaakt over de
onmiddellijke beschikbaarheid van extra personeel.
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Dit eventueel in te zetten personeel zal in "normale" tijden
landelijk verspreid werkzaam moeten zijn, teneinde een goede
kennis van een betreffende regio te bezitten.
Een training van dit personeel dient van tijd tot tijd te
geschieden.
Bovenstaande opmerkingen passen uitstekend op een vanuit centraal gedirigeerd dierziektenbestrijdingsteam dat gebruik
maakt van het personeel van de afdelingen levende keuring
van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees.

34 - Optimalisering van de overlegstructuur tussen de overheid en
het bedrijfsleven is gewenst.
a. Gestreefd dient te worden naar een zodanige structuur, dat
naast de centrale organisaties ook de betreffende regionale vertegenwoordigers (varkenshouders) indien nodig in
het overleg betrokken worden.
b. Een vaste kern uit de groep genoemd onder a. dient op
ieder gewenst moment beschikbaar te zijn voor overleg met
de Overheid.
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35 - Er dient aandacht besteed te worden aan een goed en snel informatie systeem naar de bij de varkenspestbestrijding betrokken geledingen (vooral de varkenshouders).
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Hoofdstuk I; Inleiding

Het eerste geval van klassieke varkenspest in Nederland werd beschreven in 1899. Na dat jaar werd de ziekte meerdere malen gemeld en veroorzaakte soms een aanzienlijke schade. Sinds in 1967
het systeem van totale stamping-out en in 1973 het systeem van
gebiedsnoodentingen werd ingevoerd, is het verloop van het aantal
besmette bedrijven als volgt:
1967
1968
1969
1970
1971

333
283
144
917
388

1972
1973
1974
1975
1976

164
904
161
38
42

1977
1978
1979
1980
1981

111
3
0
0
12

Bovenstaande maatregelen leidden in de jaren vanaf 1975 tot een
duidelijke teruggang van het aantal gevallen en vanaf de tweede
helft van dat jaar tot in 1976 tot een ziektevrije periode van
bijna één jaar.
Vanaf augustus 1976 tot juli 1977 ontwikkelde zich echter wederom een epizoötie waarbij 153 varkensbedrijven betrokken raakten.
Behalve de gebruikelijke veterinaire politionele maatregelen (inclusief totale stamping-out) werden in het kader van gebiedsnoodentingen 1,7 miljoen varkens gevaccineerd om verdere verspreiding
te voorkomen.
Het land bleef daarna ziektevrij tot mei 1978, toen in het zuiden
(provincie Limburg) een drietal ziektegevallen werd vastgesteld.
Vanaf die periode tot januari 1981 bleef Nederland gedurende 2%
jaar vrij van varkenspest. Vanaf half januari 1981 tot begin juli
van dat jaar raakten 12 bedrijven besmet, waarvan 8 waren gelegen
in het uiterste zuiden van het land; de overige 4 waren bedrijven
met swi11-vervoedering.
Gedurende de tweede helft van 1981 deden zich geen gevallen meer
voor.
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Hoofdstuk II; Wetgeving
In 1936 werd met de bestrijding van varkenspest een aanvang gemaakt door de ziekte op te nemen in de bepalingen van de Veewet.
Er ikwam een aangifteplicht van de vermoedelijke aanwezigheid van
de ziekte op een bedrijf voor varkenshouders en dierenartsen.
De officiële diagnose werd - en wordt nog steeds - door of namens
de districtsinspecteurs van de Veterinaire Dienst gesteld. Alhoewel de besmette bedrijven werden geïsoleerd en adviezen werden gegeven omtrent het slachten van bepaalde dieren, vond géén verplichte afslachting plaats.
Sinds 1936 is de bestrijdingsmethode in de loop der jaren steeds
aangepast aan de zich ontwikkelende inzichten omtrent de aard en
de verspreiding van de ziekte en aan de noodzaak om het produkt
van onze varkenshouderij buiten de grenzen te verkopen.
Als globaal overzicht van de zich ontwikkelende bestrijdingsmethodiek kan het volgende worden vermeld:
Na de invoering van de aangifteplicht in 1936 werd in mei 1961
een systeem van partiële afslachting ingevoerd, waarbij het
- ogenschijnlijk - nog niet aangetaste deel van een bedrijf werd
gespaard en preventief geënt.
Eerst vanaf juli 1967 werd overgegaan tot de totale afslachting
van bedrijven waar de ziekte werd geconstateerd. De door het Rijk
overgenomen dieren worden vergoed en worden vernietigd op een destructiebedrijf .
In mei 1973 werd het systeem van gebiedsnoodentingen ingevoerd,
waarmee goede resultaten werden verkregen en de ziekte-situatie
in bepaalde gebieden onder controle werd gebracht. Preventieve
vaccinaties buiten de aangewezen gebieden, werden met uitzondering van enkele geselecteerde bedrijven niet meer toegestaan.
In 1979 werd een volledige identificatie- en registratieregeling
van de nationale varkensstapel ingevoerd.
Hiermee kan het onderzoek naar verdere verspreiding en oorsprong
van de ziekte snel en efficiënt worden uitgevoerd en een ongecontroleerde verspreiding worden tegengegaan.
Sedert juli 1981 dient daarenboven nog rekening te worden gehouden met de harmonisatie van de nationale bestrijdingsmethoden in
E.G.-verband en het E.G.-uitroeiingsplan voor klassieke varkenspest.
Veewet
De varkenspestbestrijding vindt plaats van overheidswege, door de
Veterinaire Dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij bij
of krachtens maatregelen van de Veewet waarmee eveneens uitvoering
wordt gegeven aan het E.G.-programma voor de bestrijding en uitroeiing van klassieke varkenspest.
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Het systeem in Nederland berust op de aangifteplicht voor varkenshouder en dierenarts, een snelle diagnose-stelling door de Overheid, een centralisatie van het laboratorium-onderzoek bij het
Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad, totale afslachting van besmette bedrijven zonder dat het vlees in consumptie
wordt gebracht, een volledige compensatie van de waarde der afgeslachte dieren aan de eigenaars, een deugdelijk traceringssysteem
naar oorsprong en verdere verspreiding van de ziekte en het instellen van vervoer- en marktverboden in grotere of minder grote
gebieden.
E.G.-programma
Het E.G.-programma omvat een in Richtlijnen weergegeven bestrijdingsgedeelte en een uitroeiings- inclusief financieringsgedeelte.
De Richtlijnen die de intracommunautaire handel in levende dieren,
vers vlees en vleesprodukten regelen, zijn hieraan aangepast.
Richtlijn 80/217/EEG van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest.
In deze richtlijn zijn gemeenschappelijke maatregelen vastgesteld
voor het geval besmetting met klassieke varkenspest wordt geconstateerd of vermoed. De belangrijkste bepalingen van deze richtlijn hebben betrekking op de verplichte slachting en destructie
van alle varkens op besmette bedrijven, de instelling van een
beschermingsgebied rond het besmette bedrijf ( 2 km. gedurende
15 dagen) waarbinnen alle verplaatsingen van varkens zijn verboden tenzij om de dieren onmiddellijk te slachten, ontsmetting van
de besmette gebouwen, preventieve opsporing van de ziekte en het
opsporen van de oorsprong van de besmetting enz.
Opgemerkt moet worden dat vaccinatie is; toegestaan, indien een
Lid-Staat dat nodig oordeelt. De betrokken Lid-Staat mag zelf bepalen welke en hoeveel varkens moeten worden ingeënt. Wel moeten
alle ingeente varkens duurzaam worden gemerkt.
Richtlijn 80/1095/EEG van de Raad houdende voorschriften welke er
toe strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke
varkenspest te maken en te houden. In deze richtlijn is bepaald op
welke voorwaarden kan worden besloten Lid-Staten en bepaalde gebieden in Lid-Staten officieel vrij van varkenspest te verklaren
en is voorts bepaald dat de Lid-Staten die niet officieel vrij
van varkenspest zijn, programma's voor de uitroeiing van deze
ziekte moeten opstellen en indienen.
De programma's hebben een looptijd van 5 jaar en moeten gegevens
bevatten over de data waarop het verbod op of de beperking van inenting tegen varkenspest ingaat en de datum waarop het opsporen
van varkenspest wordt begonnen (serologisch onderzoek). Deze programma's zijn ingediend door en goedgekeurd voor België, Nederland,
de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië. Griekenland heeft
eveneens een programma ingediend dat wordt uitgevoerd met ingang
van 1 augustus 1983. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Luxemburg en bepaalde gebieden in de Bondsrepubliek Duitsland zijn
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officieel vrij van varkenspest verklaard. Voorts zijn in de Richtlijn voorschriften opgenomen betreffende controles ter plaatse in
de Lid-Staten om na te gaan of de programma's worden uitgevoerd.
Beschikking 80/1096/EEG van de Raad betreffende een financiële
actie van de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest.
Deze beschikking bevat bepalingen inzake financiële steun aan de
Lid-Staten voor uitvoering van uitroeiingsprogramma's, noodinentingen en inentingen in het kader van een programma, alsmede voor
maatregelen bij het uitbreken van varkenspest in een Lid-Staat die
officieel vrij is van deze ziekte. De financiële steun zou worden
verleend gedurende vijf jaar en de totale bijdrage is vastgesteld
op 35 miljoen ERE. Het EOGFL vergoedt.
Voorts mag niet worden vergeten dat de in de richtlijnen betreffende het handelsverkeer opgenomen vrijwaringsclausule onverminderd van toepassing blijft. Bijgevolg heeft een Lid-Staat het
recht maatregelen te nemen om verspreiding van de ziekte via het
handelsverkeer tegen te gaan, indien hij van mening is dat daarvoor gevaar bestaat wegens het voorkomen en de verspreiding van
een ziekte (bijvoorbeeld klassieke varkenspest) in een andere
Lid-Staat. Deze maatregelen moeten evenwel worden geharmoniseerd
door de Commissie overeenkomstig de procedure van het Permanent
Veterinair Comité. Sedert de goedkeuring van de programma's voor
de uitroeiing van klassieke varkenspest is in een aantal gevallen
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Nationaal plan
Het Nederlandse uitroeiingsplan kent een landelijke aanpak en is
op 1 maart 1982 in werking getreden.
Vanaf de inwerkingtreding van dit plan tot het moment waarop het
land overeenkomstig art. 7, lid 1 van de Richtlijn 80/1095/EEG
officieel vrij van varkenspest wordt verklaard, zal het nationaal
plan voorzien in de volgende punten:
- een verbod van preventieve vaccinaties voor alle categorieën
varkens;
- de import van gevaccineerde fok- en gebruiksvarkens wordt verboden ;
- een systematische screening naar de aanwezigheid van subklinische varkenspest wordt ingezet;
- bij een onverhoopt ongunstige wending in de varkenspest-situatie
zal in noodzakelijke gevallen bij een verontrustende ontwikkeling en na de balans van de situatie te hebben opgemaakt, worden
overgegaan tot gebieds-noodentingen.
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Hoofdstuk III: Varkenspestuitbraken
III.1. Nationaal
Aantal gevallen van varkenspest per maand in Nederland
1962

1963

jan.

72

55

febr.

41

mrt.

—-———
1971 1972 1973

1965

1966

1967

1968

1969

1970

117

51

82

31

14

24

25

42

26

28

78

96

34

81

23

36

13

33

59

27

59

62

93

91

101

93

33

22

5

46

70

16

111

apr.

49

126

94

165

60

34

36

4

135

53

17

160

mei

33

108

71

141

29

41

28

2

135

30

17

172

juni

21

59

55

141

18

27

17

2

167

26

17

141

juli

32

90

68

99

22

11

26

5

106

19

5

82

aug.

29

48

44

61

22

14

18

12

83

19

7

52

sept.

44

65

44

71

14

17

28

20

68

11

5

25

okt.

36

53

33

64

17

28

21

20

63

19

6

26

nov.

44

53

28

103

22

34

27

14

33

24

8

30

dec.

49

146

41

86

13

40

10

23

23

16

13

18

Tot.

512

974

782 1.117

473

333

283

144

917

388

164

904

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

jan.

25

7

0

12

0

0

0

1

1

8

febr.

12

4

0

18

0

0

0

0

3

21

mrt.

27

1

0

57

0

0

0

6

1

34

april

43

2

1

10

0

0

0

3

1

47

mei

30

6

0

0

3

0

0

1

5

25

juni

3

8

0

10

0

0

0

1

6

10

juli

9

0

0

4

0

0

0

0

12

3

aug.

0

1

2

0

0

0

0

0

10

0

sept.

2

6

4

0

0

0

0

0

6

0

okt.

1

3

3

0

0

0

0

0

12

0

nov.

4

0

5

0

0

0

0

0

4

3

dec.

5

0

27

0

0

0

0

0

9

10

Tot.

161

38

42

111

3

0

0

12

70

161

V
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1964

®
Varkenspest 1981

NO.

datum
1981;

plaats

bedrij fstype/bezetting

1

15-1 \

Leidschendam (Z.H.)

mestbedrijf, 594 varkens

swi11-bedrijf

2

19-3

Eede (Zeeuws VI.)

mestbedrijf, 400 varkens

buurtinfectie met
Belgische bedrijven

vermeerd.bedrijf, 38 zeugen, 1 beer, 169 biggen

buurtinfectie

Bergsche'nhoek (Z.H.)

mestbedrijf, 711 varkens

swill-bedrijf

Eede (Zeeuws VI.)

vermeerd.bedrijf, 20 zeugen, 66 biggen, 1 beer,
99 mestvarkens

buurtinfectie opgespoord d.m.v. screening bij hoge biggensterfte

vermeerd.bedrijf, 9 zeugen, 16 biggen

buurtinfectie opgespoord d.m.v. screening bij hoge biggensterfte
buurtinfectie opgespoord d.m.v. screening bij hoge biggensterfte

3

i 24-3 ; Eede (Zeeuws VI.)

4

; 26-3

5

27-3

6

!27-3 : Eede (Zeeuws VI.)

7

,31-3

Eede (Zeeuws VI.)

vermeerd.bedrijf, 31 zeugen, 1 beer en 79 biggen

15-4

Middelburg (Zeeland)

mestbedrijf, 163 mestvarkens

8
i
9

16-4 ; St.Kruis (Zeeuws VI.) vermeerd.bedrijf, 25 zeu-

bij zonderheden

swill-bedrijf

gen, 1 beer, 103 biggen
en 4 mestvarkens

buurtinfectie opgespoord d.m.v. screening bij hoge biggensterfte

10

;24-4

Heide (gem.Venray)

vermeerd.-mestbedrij f
180 zeugen, 1100 biggen
en mestvarkens

oorzaak onbekend ontdekt door problemen
op het bedrijf

11

15-5

Leidschendam

swill-bedrijf

12

: 4-6

Beverwijk

mestbedrijf, 559 varkens
(2e maal)
mestbedrijf, 242 varkens

swill-bedrijf

®
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plaats

(Vol datum
uitbraak
1

bedrij fstype

bijtonderheden

11 Jan.'82

Hal11a
(VM. Sluial

fokbedrljf mot
1 boer* 39 tvugc n
•n 33 biggen

ontdekt vl* screening
cadavers,buurtint. nu.

2. i febr.'82

Hel11a
fgem. Sluia)

fokbedrljf net J
beer, 18 zeugen
en 36 biggen

aangifte vla praktiserend dierenarts

V

1 fuur.'82

Kade
laan. Aardenburg

meetbedrijfje

ontdekt via tracering,
aangekocht van het
tweede geval

<4

9 labr.'>2

Aardenburg

mestbedrijfj«

ontdekt via tracering,
aangekocht van hut
tweede gevel

5. 22 mrt.'82

Moordrecht

mestbedrijf Met
• 500 mestvarkeni

ontdekt via praktiserend
dierenarts, liet bedrijf
vervoedert slachtafvutlen

6.

29 april'«2

j

3 «el '82

i.

18 M l

'12

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

fok/mestbedrlj*
net 60 zeugen, 2
beren, 200 biggen
en 170 mestvarkens

ontdekt via het screenlngssysteea In het kader van het nationale
plan ter uitroeiing van
varkenspest

mestbedrijf met
155 mestvarkens
en 317 biggen

ontdekt vla tracering*
heeft aangekocht van
fokbedrljf dd. 29-4-'82

ontdekt via praktlxerend
fokbedrljf «ut
119 teugen, 40 op* dlerenarta/Geitoitdhold»fok teugen, 4 baret dlenst
en 54$ biggen

Baat (N.-nr.l

1982

No '

datua
uitbraak

plaat.

bedrijf.type

bijzonderheden

2S .

13 jull'82

schijndel

Matbadrljf M t
b9b varkens

Dit bedrijf Is hetzellJH
bedrijf *la gaval no?
Is contactbedrljf va»
no. 26.

26 .

13 jull'82

St. Oedanrode

fokbedrljf met
78 leugen* 4 beren en 286 biggen.

Dit bedrijf wm* op (P
juni leverancier aan
drijf no. 12. la toen
negatief bevonden.

27

U

schljndal

Matbadrljf M t
4SS varkena

buurtinfectie van badrijf no, 25

28

17 jull'82

vaghel
(Zijtaart)

fok/meatbadrljf
mat U S zeugen,
S beren, 12 opfokzeugen, 261
biggen en S42
mefitvarkena

buurtinfectie

29.

20 jull'82

Haat

fok/muetbadrljf
344 zeugen, 5
boren, 371 gulten, 1524 biggen, 1098 nestvarken.

buurtinfectie

30.

2 eug.'82

lldoga Mierde

mestbedrijf mot
697 mestvarkuns

buurtinfectie met de «invallen no's 14 en 15 ";

31.

5 aug.'82

Reusel

fokbedrljf >»ot
107 zeugen, 3 beren, 39 opfokzeugun en 397 biggen

waarschijnlijk een b u u r t '
infectie

32.

5 aug.'82

Ruusel

fok/mestbedrtjf
mot ld9 zeugen, 7
beren, 3J opfokzeugun, 463 mostvarKena, 160 lopers en S76 biggen

heeft biggen geleverd
aan no. 30

jull'82

1

ontdekt via tracering
vanaf het bodrijf in
Heat nu. u

Veghel (Zijtaart)

mestbedrijf met
• VOO mustvarkens

Benschop

mestbedrijf met
200 mestvarkens

acute sterfte op het
bedrijf

33.

9 aug.'82

Luntaren

IS biggnn

contact s.et badrijf no
31 vla handelaar

Haastrecht

me*Ü>odii.jf nel
37 mestvarkens

conlactb.drtjf van het
geval no. 10

34.

9 aug.'82

Harskamp

mostbeürljf met
7S0 mestvarkens

contact mut bedrijf no
31 via handelaar

Schijndel

mestbedrijf met
681 mestvarkens

contactbedrij f van het
geval no. 8

IS.

9 aug.'B2

Kotten (ge*.
Winterswijk)

mestbedrijf met
206 mestvarkens

contact met bedrijf no
31 via handelaar

1 1. 11 juni'82

Reusel (N.Br.)

fo^bedrijf met
248 varkens

ontdekt vla nraktlzerm
dierenarts/Gezondheidsdienst buurtinf. no. H

16. 10 aug.'81

Hap.

contact BMt bedrijf no
11

Hoog» Mierde

mestbedrijf met
966 varkens

contactbedrij f van het
geval no. 13

Matbadrljf? M t
440 lopara

1' . li juni'62

37. 18 aug. '82

Baat

li . 16 juni'82

Hooge Mierde

mestbedrijf met
566 varkens

contactbedrljf van het
geval no. 13

buurtinfektle (famllisrelatla van gaval 29)

16 . 29 juni'82

Reusel (N.Br.)

fokbedrljf pet
94 zeugen, 3 beren, 22 opfofcieuaen en 420 biggen

contactbedrljf van het
geval no. 13

vermeerderlngsbedrljf 188 zeugen,
4 beren, 134 opfok zeugen en 1266
biggen

38. 20 aug. '«2

Zijtaart

vermeerderings/
meetbedrijf 199
zeugen, 4 beren
61S biggen en 624
stestvarkens

waarschijnlijk **n buvrt •
infektla

39. 30 aug. '82

Hooge Mierde

mestbedrijf 530
mestvarkens

waarschijnlijk aan buujrtlnfaktia

40. 2 aept. '82

Zijtaart

vermeerderInga/
mestbedrijf 265
zeugen, 7 beren,
118 opfokzeugen,
796 mestvarkens
458 biggen

9. 20 mol '82

•0. 27

mei '82

1 l. 2s M l

' 2.

Ui

8 juni'82

n.

30 juni'82

Kootje Mierde

fokbedrljf met
175 teugen, 6 beren, 742 biggen

oorzaak onbekend

.0 .

2 juli'82

Hooqe Mierde

mestbedrijf met
739 varkens

contactbedrljf van geval no. 17

19 .

2 jull'82

Hooge Mierde

fokbedrljf met
780 varkens

vermoedelijk een buurtInfectie van no. 18

20

2 jull'82

llocxjo Mierde

m*»Btbedrijf met
tl95 varkens

contactMaVijf
val no, 14

21

6 jull'82

SchlJndet

Cokbotlrt ]f mul
b*fo var kent*

oor M a * naaj m e t bekene1

22

7 }ull'B2

Knegsel (N.Br./

«estbcdrljf met
139 varkens

coni acthcui ï jf van het
geval no. Ut

23

7 ]uU'82

HooMf Mierde

ncM.bfrir t jf met
025 varkens

cont act huiir i j f van hot
geval no. 17

24.

8 jull'82

1jehljnriftl

«nest bedrijf met
04 varkens

van ge-

contactbeün jf van het
geval no. Ji

11.

12.

•
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Zijtaart

MStbodrljf U
zuuqen, 1401
mestvarkens en
87 biggen

7 aapt. '02

Zijtaart

mestlwJrljf 737
mestvarkens

10 aept. '82 Zij taart

22 aapt.'82

13.

V

2 aept. '82

*

Bast

fokbedrljf M t
135 zeucjen, 49
opfokzeugen, 74 3
biggen en 3 boren

fokbedrljf mat
161 teuqen, 4 baren, 6 qeltan en
1005 mestblggan

Beid. bedrijven zijn
van «én eigenaar, waa<r
toe ook het badrijf ven
geval 38 behoort

Buurtinfektle

Buurtinfektle van
geval 38

familierelatie van ga»
vallen 29 en 37

®
No,1

datua
uitbraak

plaats

bijzonderheden

bedrijfstype

44.

21 sopt.'62

«chljndal
(N.B.)

fokbadrljf aat
94 zeugen, 1 baar,
4S opfokzougeh an
355 biggen

4S.

30 aapt.'8 2

Schljndol
(N.B.)

meetbedrijf aat
1144 varkena

46.

I okt. 'B 1

Schljndol
(N.B.)

meetbedrijf aat
7b aaatvarkana

contact nel bedrijf no. 44

47.

4 Okt. 'B.

Barkanwouda
(2.11.)

fokbadrljf
20 zeugen,
i*t biggen,
ucre en 79
varkana

oorzaak onbeken

18.

11 okt. '82

Rosmalen

opfokbedrljf mot
803 opfokzuugen

contact met bedrijf no. 44

69.

buurtinfectla

70.

-

aet
1 bee r,
JJ lo'
aaat-

i 9.

12 Okt. '82

Hooge Hiarda
(N.B.)

fokbadrljf aat
321 zeugen, ü beren, 148 opfokzeu
gen, 39 meatvarkeni an 1000 biggen

S0.

IS okt. '02

peurne
(N.B.)

fokbedrljf
71 zeugen,
fokzeugen,
ren en 24)

aankoop v*n bedrijf 49

net
23 op2 bebiggen

>

20 okt,'(2

Luykegestsl

aeatbedrljf 460
meatvarkeha en 331
lopera

*J

20 okt. '«2

Hoosa Mlarda

fokbadrljf U 4 tau- vermoedelijk
uuurtlnfektle
gen, 4 beren, 38
opf, zeugen, 20
aevtvarkena, 248
lopen en 2S6 biggen

13

20 okt. '»2

Luyksgeetel

aeatbedrljf
aaatvarkana

kontakt aat badrijf 49

10»

S4

21 okt. ' M

Hooge Mierde

aeatbedrljf aat
334 aaatvarkana

contact aat
badrijf no. S2

Si

21 Okt. '12

Hpoga Nlarda

aeatbedrljf aet
700 meatvarkena

contact aat
bedrijf no. 49

»4

27 okt. '82

11009a Mierde

aeatbedrljf met
7414 sieetvarkene

contact aet
bedrijf no. 49

47

2» okt. '82

Hêueel

fokbadrljf met 3
beren, 33 zeugen,
27 opf, zeugen en
122 biggen

SI

4 nov. '82

Ooltgenaplaat
(gein, Oost(Ukkaa)

meetbedrijf aat
133 varkena

contact met
bedrijf no. 57

Hooge Mierde

aeatbudcljf aat
724 varkena

dit bedrijf la
hetzelfde bedrijf ala no. 1
(dd. 2-7-1982)

17 nov. '«2

1

contact ast
bedrijven no'a
49 an 56

60.

24 nov. '82

ftauael

fokbadrljf aet
44 zeugen, 2 baren, 12 opfokzeugen en 219 biggen

61.

30 nov, '82

Ooatelbaara
(N.Br)

aeatbedrljf aet
417 varkens

contact aet
bedrijf no. 63

62.

1 dac. '82

oirachot
(N.Br.)

aeatbedrljf aat
769 varkena

contact aat
bedrijf no, 63

63.

2 dac. '82

Baat (N.Br.)

fokbedrljf net
77 zeugen, 2 beren, 14 opfokzuugen an. 272
biggen

1
64.

V

NO.

3 dac. '62 1ion (N.ar.)

i
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aeatbedrljf aat
I2SS aaatvarkana

contact aet
Bedrijf no. 63

datua
uitbraak

plaata

bedrijfstype

bijzonderheden

• S.

3 dac. >82

Caeteren
(gum. Huogeloont (M.Br.)

aeetbadrljf awt
600 aaatvarkana

contact aat bedrijf no. 63

66.

4 d.c. '82

Reuzel

aeatbedrljf aet
112 aeetvarkene

contact aat badrijf no. 63

«7.

4 dac. '82

Wlntelre
(gea. Veaaea)

aestuedrljf awt
32 aaatvarkana

contact aat
badrijf no. 63

68.

9 d«c. '82

Hoogs Mierde

fokbedrljf aat
120 zeugen, 3
beren, 20 opfokzuugen, 16
auatvarkena,
37* biggen

IS dac. •«2

Bast

aeatbedrljf met
1397 aaatvarkana

20 dac. '82

Uurgeljk
(N.Br.)

fokbuorljf aet
14J zeugen, >J4
biggen, 177 lopere
an 306 aaatvarkana

contact aat
badrijf no, 63

®
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J.983

datum
uitbr*ék

plaats

bedrij f«type

bijzonderheden

No,

datum
uitbraak

plaats

bedrijf«type

bijzonderheden

1.

04 jan.

Casteren (N.Br.

mestbedrijf met
1182 varkens

buurtinfectie geval
no 65 13-12-'82)

22.

17 febr.

Dei Hoer (gem.
Loon op tand)
(N.Br.)

mestbedrijf met
1037 varkens

aankoop van no. 15

2.

06 jan.

Best (N.Br.)

fokbedrijf met 30
zeugen, ï buur,
160 biggen

bedrijf reeds op
16 auq. '82 positief
door buurtinfectie
wederom positief

23.

1B febr.

Hooge Mierde
(N.Br.)

mestbedrijf met
403 varkens

aankoop van no, 15
en no. 21

24.

16 febr.

06 jan.

Hooge Mierde
(N.ur.t

meatbodriif met
374 varkens

buurtinfectie

Hoogeloon
(N.Br.)

4.

07 jan.

Neer (Limb.1

mestbedrijf met.
520 varkens

fokbedrijf met 92
zeugen, 3 beren,
32 oplokzeuqen,
25 mc&tvarkuna en
420 biqqen

oorzaak vervoer

3.

25.

22 febr.

14 jan.

Hulsel (gem,
l(m»je en Lage»
Mierde)(N.Ur.)

fokbedrijf met
142 zeugen, 3
beren, 15 ge)ten,
6 mentvdrkenb,
542 biqqi'n

Cast i< ren (gem,
Hoogcloon)
(K.Br.)

mestbedrijf mot
726 mentvarkenB

aankoop van no, 24

5.

26.

23 febr.

Itooqe Mierde
IN.Br)

mestbedrijf met
690 mustvarkena

bedrijf is op 30
dugustus 1962 ook ;
al positief geweest!
buurtinfectle

27.

23

C'asteren (gom.
Hoogcloon)

mestbedrijf met
1000 mentvarkenB

bedrijf is op 3
december 1982 ook ;
al positief geweest|

28.

24 febr.

St. Oedenrode
(tf.Br.)

q**filoten
tak/maatbedrijl met 110
zeugen, 3 beren,
4 J opfokzmnjen,
H03 mrHtvarkens,
24u biggen

29.

26 febr.

Moergestel
(N.Br.)

mestbedrijf met
538 mestvarkens

vermoedelijk buurt-|
infectie

30.

0) maart

Hooge Mierde
IN.Br,)

fokbedrijf met 109
zeuqen, 3 beren,
60 opfokzeugen, 7
mestvarkens en 383
biggen

contactadres van
23

31,

02 maart

Hunnel (i.imb.)

variwt'rd^rlnqshedrijt met 59 zeugen, 1 boer en 69
biggen

32,

02 mnart

Rogge 1 (Limb.)

mestbedrijf met
403 mestvarkens

aankoop van no, 31

33.

04 maart

Grathem (Limb.

meetbedrijf net
504 mestvarkens

aankoop van no. 31.1

34.

07 maart

Hooge Mierde
IN.Hr.)

fok- mestbt'drijf
mtit 71 louwen, 8'J
opfokzeugen, 2 beren, 697 mestvarkena

aankoop van no. 30 '

35.

OH maart

Aal ten (Geld.)

mestbedrijf mnt
881 mestvarkens

vermoedelijk contact met een bedrijf in Neer
(Limb.)
j

36.

Ofl maart

Weert

mestbedrijf met
2172 mestvarkens

aankoop van no. 31 j

37,

08 maart

Weert (Limb.)

mestbedrijf met
640 mestvarkens

aankoop van no. 31 !

38.

08 maart

Neer (Limb.)

fokbedrijf met
116 zeugen, 25
opfokzeuqen, 2
brren en 500 biggen

buurtinfectle van nir
9

39,

UU maart

Kessel (Limb.)

fukbfdri^f met 30
zeugen, 1 beer en
41 biggen

l

40,

09 maart

Hooqe Mierde
(Mr.)

meetbedrijf met
2fl7 nwatvarkenö

buurtinfectie

41.

15 maart

Moerde»tel

takbedr\)f met 123
zeugen, 65 optokxeugtm, 4 beren, 4
mestvarkens en 400

buurtinfectle van no
29

42,

16 maart

Moergestel
(N.Br.)

mestbedrijf met
475 mevtvArkunn

«ankoop van no, 41 '

43,

16 maart

Muergeatel
(N.ïlr.l

muntbodrl{f met
565 mealvarkonn

aankoop van no, 41

44,

ie maart

Alphen (N.Br.)

fokbedrijf met 173
zeuqen, 1 beer, 15
muutvarkena en 413
biggen

No.

6.

17 jan.

t»osterholt
tLimb.)

mestl>f>drijt met
1250 mestvarkens

7,

18 jan.

Uijsborqcn
(N.Br.)

fokbiKlr) jven met
205 zeugen, 55 beren, 215 gr» 1 ten,
lr> mt'fit varkens on
790 biggen

a.

25 jan.

tluogeioon (gem, 712
Cautermi) (N.Ur.)

9.

01 fabr.

Neer (Limb.)

10.

03 febr.

Meijel (Limb.)

mvatvmkiins

contact infectie

buurtinfectie

fokbedrijf met
113 zeugen, 338
bigqtm, 2 beren en
9 mestvarkens

buurtinfectie met
no. 4

mestbedrijf met
1866 muutvarkena

aankoop van no. 9

U.

03 febr.

Sevenum fLimb.)

mentbedri-jf met
32 MHHtbigqen

aankoop van no, 9

12.

04 febr.

Neer (Limb.)

fokbedrijf met
77 zeugen, 273
higqen, 32 opfokzeugen en 1
memtvarken

buurtinfectie no, 4

04 fabr.

Hulden (Limb.)

mestbedrilf met
1283 meHtvarkens

aankoop van no. 12

13.
14.

07 febr.

Moergestel
(N.Br.)

mestb«drijf iwt
521 mestVrttkenrt

15.

09 fobr.

Moergestel
(N.Br.l

tokbfdriJf met
79 zeugen, i beren, 24 opfokzeugen, 2 mestvarkens, 203
biggen

16.

09 febr.

(Hooqeloon)
(N.»r.)

mestbedrijf met
99 varkens

17.

09 febr.

Hooge Mierde
(N.Ur.)

fokbedrijf met
125 zeuqen, 4
beren, 37 opfokzpugun, 2 mestvarkens en 449
biqgun

18.

10 febr.

Hoogo Mierde
(N.Ur.)

mefltbtjtlrijt met
109 varkens

19.

)U tebr.

Hooqeloon
IN.Hr.)

fokbedrijf met
Jtt zeugen, 1
beer» 16 optokzeuqen en lJ0
biggen

20.

15 febr.

Heuse 1 (N.Br.)

meetbedrijf met
1269 varkens

21.

16 febr.

Hulnel |qem.
Hooqe en Laage
Miurde)(N.Ur.)

fok/moHtbtidri jf
met 106 zouq<*n, 3
buren, 24 opfokzeugen, 401 mestvtirkunu uti 426
hiqqen

febr.

f'

aankoop van no. 16
iUmb.i

aankoop van no. 17

aankoop van no, 21

i

®
bedrijfetypa

bijtondel heden

dstun
uitbraak

plaats

45.

IS naart

Hsriêhoop
aam.-Echt
llamb.)

46.

11 aiaart

ottersum
gem, Cennep
IM.mb.1

mest-/vermeerderingsbedrijl mut
3008 mestvarkens,
200 teugen, 50 opfokzeuqen, 8 beren
en 500 biggen

aankoop van no. 45

47.

11 «aart

Banholt
gen. Margraten
(Mm.)

meetbedrijf net
280 Matvarkons

aankoop van no. 45

48.

21 M a r t

HeeswijkDinther(N.Br.l

fok/mestbedrijf
inet 179 zeugen,
10 beren, 81 geiten, 727 mestvark>*ns, 705 biggen

NO

49.

22 M a r t

Hoogeloon
(N.Br.)

fok/MStbedrijf
met 174 zeugen,
3 boren, 58 gelten, 99 mestvArkena, 505 biggen

<fe.

»7.

6».

23 M a r t

Niatrlrode
(N.Br,)

maBtbedrljf met
673 nestvarkena

aankoop van no, 46

SI.

23 naart

Sctiljndel
(N.Br.»

meetbedrijf met
355 meatvarkena

aankoop van no. 48

52.

23 naart

Oor Ie (qem.
Veldhoven1

fokbedrijf met 35
zeugen, 1 beer,
5 opfokzeugen, 4
meatvarkena, 91
biggen

aankoop van no. 44

53.

2} M a r t

Wernhöut (gem.
Zundertl
IN.Br.)

fokbedrijf met 85
zeugen, 2 beren,
10 opfokzeugen, 5
mettvarkenn, 42
lopera an 180 biggen

aankoop van no. 44 I

2] M a r t

Son (gem. Son
an Braugal)
(N.Br.)

fokbedrijf nat
680 zeugen

aankoop VMn no. 44

51.

24 M a r t

I)erkei-En schot
IN.Br.)

(okbedrijf met 115
zrugen, 4 beren,
28 upfokvnugen, 9
muetvarkane en 473
biggen

aankoop van no. 44

Hul tan (gen.
Cilze) IN.Br.)

fokbedrijf nut 67
zeugen, 2 beren,
8 opfokzeugen, 6
mant varkens, 174
biggen

aankoop van no. 44

57.

2t M a r t

Koningabosch
(gsm. Echt»
(Mmta.1

meetbedrijf met
192 nestvarken»

sa.

26 naart

Slmpelveld
(Limb.)

nnatbedrijf met
1.200 meatvarkena

5».

2a M a r t

Ooatelbeers
IN.Br.)

fok/mestbedrijf
met 295 zeugen, 8
beren, 781 meatvarkena, 615 lopera, 442 biggen

60.

29 M « r t

Heeswijkointhêr
(N.ttr.)

fok/meetbedrijf
met 126 zeugen,
27 opfokzeuqen,
5 beren, 892 biggen, 512 meatvarkena

61.

52.

10 M « r t

30 M a r t

]

Rauael
(N.Br.)

Ospel jgem.
ttedervéertl
(Mnb.l

45/313J6

Liempde
(N.Br.)

fokbedrijf met
70 zeugen, 55 opfokzeugen, 3 beren
136 lopars, 342
biggen, 15 naatvarkens

02 april

liuleen (gem.
Hooge en
iwige Mierde)
IN.Br.)

meetbedrijf net
1.4S8 meatvarkena

05 april

Oerle (gem.
Veldhoven)
(N.Br.)

meetbedrijf met
31B lopera en
biggen

05 april

Hulaen (gem.
Hooge en
Ltigu Mierde)
IN.Br.)

mestbedrijf met
1149 meatvarkena

05 april

Caateren (gen.
Hoogeloon)
(N.Br.l

fokbedrijf met
115 zeugen, 1
beer en 309 biggen

buurtinfectie

06 april

Middelbcera
•Igem. Oost-,
West- on Middelbeera)
(N.Br.)

meetbedrijf met
704 meatvarkena

aankoop van no. 63

06 april

Caateren (gen,
Hoogeloon)
(N.Br.)

meetbedrijf met
756 nestvarkena

aankoop van no. 49

fokbudrijf, 40
zeugen, 1 beer,
12 optukzeugen,
20 nuntvarkens,
81 biggen

buurtinfectia van no
41

70. 06 april Moergestel
(N.Br.)

Tl. 06 april

Best (N.Br.)

meetbedrijf met
88 nestvarkena

li.

Hoergestel
(N.Br.l

nestbedrij f met
324 nestvarkena

Moergestel
(N.Br.)

Matbedrijf met
556 neetvarkena

bijzonderheden

aankoop van no. 63

aankoop van no. 63

aankoop v*n no. 6)
I

strijbeek (gen
Nw. Ginneken)
(N.Br.l

fok-Matbedrljf
nat 135 zeuqen,
4 beren, 428
neatvarkona en
553 bigqen

75. 08 april

Oirschot
(N.Br.l

mestbedrijf met
1302 nestvarkens

76. 08 april

Hoogeloon
(N.Br.l

mestbedrijf met
200 nestvarkens

08 april

Heeauh
(N.Br.)

mestbedrijf met
70 negtvarkens

08 april

Gasteren (gem.
Hoogeloon)
(N.Br.)

mestbedrijf met
333 mestvarkens

zelfde bedrijf als
no. 8

12 april

Alphen en Hiel
(N.Br.)

fokbedrijf met 157
zeugen, 3 beren,
673 biggen, 8 lopers, 6 mestvarkens

aankoop

12 april

Hoogerheide
Igem. Woensdrecht)
(N.Br.l

fok-mestbedrijf
met 90 zeugen, 3
beren, 202 meatvarkena, 294 biggen

aankoop

13 april

Alphen en Riol
(N.Br.l

mestbedrijf net
578 varkens

vermoedelijk buurtinfectie van no, 79

13 april

pongen (N.Br.)

nentbedrljf met
1448 mestvarkens

aankoop van no. 56

11 april

tfutaeJ. (Gem.
Hooge en Lage
Mierde)(N.Br,)

neatbedrijf a»t
836 varkens

vermoedelijk buurtinfectie

13 april

Moergestel
(N.Br.l

neatbedrijf net
201 varkena

vermoedelijk buurtinfectie

13 april

Evertaoord
(gem. Sevenust)
(Linb.)

vermeerderingsbedrijf net 260 zeugen, 4 beren, 840
biggen

14 april

Moergestel
(N.Br.)

neatbedrijf net
200 varken»

14 april

Hei- an Boeicop
(I-H)

fokbedrijf net 44
jonge zeugen, 11
lopars, 1 beer

78.

07 april

contact nat no. 45

buurtinfectie van
no. 48

fok/MStbedrijf
met 15 zeugen, 20
opfokzeugen, 1
beer, 86 meatvarkena, 67 biggen
Meetbedrijf nat
815 meatvarkena

06 april

74.

aankoop van no. 31

96.

V

bedrijfatype

07 april

44.

24 M a r t

plaata

vorMerdorlngsbedrljf M i : 131 zeugen, 19 opfokkeugen, 3 beren, 11
mestvarkens, 502
: biggen

50.

M,

datun
uitbraak

buurtinfectie van
no. 49

vermoedelijk buurtinfectie

®
datum
uitbraak

plaats

bedrijfatype

bijzonderheden

15 «pril

Moergestel
(N.Br.)

fokbedrijf met'34
zeugen, 2 beren,
168 geiten, 22?
biggen

vermoedelijk buurtinfectie

15 april

Moergestel
(N.Br.l

nutHtbedri )f mot
622 mestvarkens

aankoop ven no. 70

90.

19 «pril

Alphen «n Riel
IN.Br.)

meetbedrijf met
622 mestvarkena

vermoedelijk buurtlnfectie

91.

16 april

Koningsbosch
(gem. Echt)
(Limb.)

vermeerder!ngsbedrijf met 407 biggen, 122 zeugen, 3
beren, 24 opfokzeugen, 6 meatvarkens

vermoedelijk buurtlnfectie

93.

97.

meetbedrijf met
112 mestvarkena

19 april

Moergestel
(N.Br.)

mestbedrijf met
302 meatvarkena

vermoedelijk buurtlnfectie

19 april

Hooge Mierde
(N.br.)

fok/mcBtbedriif
met 213 biggen,
249 mestvarkens,
58 teugen, 2 horen

vermoedelijk buurtinfectie van no. 26

20 april

Olaterwljk
(N.Br.)

fok/mebtbedrijf
met 117 zeugen,
4 beren, 39»
mestvarkens, 402
biggen

vermoedelijk buurtinfectie van no. 75

Grashoek
(gem. Helden)
(Limb.)

mestbedrijf met
719 mestvarkena

aankoop van no. 97

Neer (Limb.)

vermeerder!ngabedrtjf met 82
zeugen, 37 gelten, 1 beer, 304
biggen» 2 mestvarkena

90.

21 «pril

St. Oedenrode
(N.Br.)

fokbedrijf met 129
ceuqen, 3 beren,
20 opfokzeugen, 1
muutvdrkun, 553
biggen

Keaael (gem*
kesseleik)
(Limb.)

meutbudrj jf met
102 mestvarkens

Weert (Limb.)

fok-/mestbedrijf
met 56 zeugen, 3
beren, 176 biggen,
12 opfokxeugen,
349 mestvarkens

Ede (Gld.)

fok-/mestbedrijf
met 92 zeugen, 3
beren, 52 opfokzuugen en 464 biggen/ 46 lofittrs en
260 mestvarkena

116. 10 mei

Westerhoven
IN.Br.)

fokbedrijf met 74
zeugen, 1 beer, 16
opfokzeugen, 17
mtmtvarkena en 268
biggen

117. 10 mei

Middelaar
(gem. Mook)
(Limb.)

verm.-/moBtbudrijf
met 66 zeugen, 1
!>•)•»r, 208 biggttn,
465 met*tvarken*

Over berg (gem.
Amorongen)
(utr.l

mestbedrijf met 326
meatvarkena

Koninguboach

verm, bedrijf met
24 zeugen, 2 beren,
148 biggen, 6 meatvarkena

buurtlnfectie no,
91

Westerhoven
|N.Br.)

meetbedrijf met 91
mestvarkena

biggen ontvangen
van no. 116
biggen ontvangen
van no. 116

115,

Winterswijk
<Gld.)

20 «pril

bodrijfatype

da t urn
uitbraak

09 mei

19 april

11 mei

(gem. Echt)
(Limb.)

12 «pril

Hulsel (gem.
Hooge en Lage
Mierde)(N.Br.)

mestbedrijf met 49
meatvarkena

vermoedelijk buurtInfectie van no. 83

Borkel en
Schaft (gem.
Valkenswaard)
(N.Br.)

mestbedrijf met 202
mestvarkena

12 april

Neer (Limb.)

mestbedrijf met
324 meatvarkena

vermoedelijk buurtlnfectie

Voorthuiten
(gem.Barneveld)
(Geld.)

fok-/meatbedrijf
net 47 zeugen, 3
beren, 179 biggen
en 340 meatvarkena

121, U

100 25 «pril

Aalten ICld.)

mestbedrijf met
3508 mestvarkena

buurtlnfectie van
no. 36

101 26 «pril

Ottersum (gem.
Gennep)(Limb.f

vermoerdnringsbedrijf met 54 «uugen, 179 biggen,
1 beer, 35 meatvarkena

buurtlnfectie van

102 26 «pril

moatbedrljf met
1124 meatvarkena

aankoop van no. 101

Hooge Mierde
(N.Br.)

fok-/mestbedrijf
met 119 varkens

vermoedelijk buurtlnfectie

Alphen (N.Br.)

mestbedrijf met
224 mestvarkens

buurtlnfectie

26 of 27
«pril

Alphen (N.Br.)

meetbedrijf met
210 mefttvarkene

buurtlnfectie

27 «pril

Eibergen (Gld.J

fok-/meatbedrijf
met 12 zougen, 15
lopers, 89 biggen,
B7 mestvarkens

26 of 27
april
104. 26 of 27
pril

107. 28 «pril

20 april

29 «pril

Herkenboach
(gem. Melick
en Herkenboach) (Limb.)

fok-/mestbedri1f
met 528 zeugen, 8
beren, 50 gelten,
2072 biggen, 2037
meatvarkena

Nistelrode
(N.Br.)

fokbedrijf met
164 zeugen, 5 beren, 50 gelten,
515 biggen, 15
meatvarkena

HeeawijkDinther
(N.Br.)

fok-/meatbedr1j f

«et ce. 200 zeugen, 670 mestvarkens, 707 biggen,
85 opfokbiggen

110. 29 «pril

Dieseen
(N.Br.)

mestbedrijf met

UI.

Wintel re (gem.
Veasem) (N.Br.l

fokbedrijf met 217
zeugen, 6 beren, B
opfokxeugen, 52
meatvarkena, 947
biggen

V

45/3136

mei

16 mei

varkena uit 1 «tal
waren al op 21 maart
jl, besmet verklaard
Ino. 48), thans de
varkens uit de drie
overige stallen

279 meatvarkena

buurtlnfectie no.99

Btramproij
ILimb.l

ve rm.-/«e «ttoedri)t
met 166 zeugen, 2
beren, 730 biggen
779 mestvarkens

124

Papekop (gem.
Driebruggen)
(Z.H.)

meetbedrijf met
217 mestvarkens

vervoerder hoeft
varkens van no. 118
vervoerd

125, 16 mei

Ottersum (gem.
Gennep) (Limb.)

mestbedrijf met
x 800 varkens

buurtinfectia

126

Heterik (gem.
Horst! (Limb.)

meatbedrljf met
98 meatvarkena

127

Hooge Mierde
(N.Br.)

mestbedrijf met
2264 mestvarkena

128,

Ottersum (gem.
Gennep) (Limb.)

vermeerderingsbedrijf met 42 zeugen, 2 beren, 100
opfokzeugen, 2
mestvarkena, 145
biggen

129. 20 mei

Konlngabosch
(gem. Echt)
(Limb.)

meetbedrijf met
826 mestvarkena

20 mei

KIethoven
(N.Br.)

meetbedrijf met
1157 mestvarkena

25 mei

Ottersum (gem.
Gennep) (Liinb,)

vermeerderingsbedrijf met 72 zeugen, 1 beer, 14
gelten, 255 biggen

132.

Ottersum (gem.
Gennep)iLlmb.t

mestbedrijf met
666 mestvarkens

aankoop van
no. 131

133.

Otteraum (gem.
Gennep)(Limb.)

fok/meetbedrijf
met 18 zeugen,
1 beer, 27 biggen en 139 meatvarkena

buurtlnfectie
no. 128

134.

Lunteren (gem.
EdaKGld.)

mestbedrijf met
356 meatvarkena

Hooge Veluwe

oethetnd wildpark
•at 40-50 wild*
zwijnen

no, 46

Ottersum (gem.
Gennep)(Limb.)

bijzonderheden

plaat»

[No.

et no. 65
26 mei

buurtlnfectie van;
no. 102

buurtlnfectie
no. 116

vermoedelijk door
vervoedering vsn
voedaelafvallen

®
datum
uitbraak

plièti

» juni

HeeewijkDinthar
IN.Br.l

137 10 Juni

HO.

143.

145.

155.

fok/meatbedrijf
net 123 zeugeni
30 opfokzeugen,
3 beren, 520 biggen, 226 meetverkene

Otteraüm (gen
Gennep)(Limb.l

vermeerderinqabobuurtinfectle
drljf met 127 zeugen, 3 opfokzeugen
2 beren, B ffleatvarkena, 469 biggen

ottereum Igem
GennepI|Limb.)

neutbedii(f met
1,006 meatvarkona

aankoop van no, 137

15 Juni

Hoergaatel
IN.Br.l

fokbedrijf net 44
zeugen, 1 beer, 1
neatvarken, 126
biggen

buurtinfectle van no,
86

17 Juni

Noordwl)k
(Z.H.)

mnatbedrijf net 8
biggen

20 juni

Naddinxveen
II.H.l

fokbedrijf net 72
zeugen, 2 beren
en 229 biggen

21 juni

Hoogeloon
(N.Br.)

fokbedrijf net 60
zeugen, 3 drachtige zeugen, 1
beer, 27 opfokzeugen, B meatvarkena en 26B
biggen

buurtinfectle van no
76

22 juni

Haastrecht
(z.H.I

mestbedrijf met 24
biggen

aankoop van no. 141

23 juni

Olrachot
IN.Br.»

fokbedrijï met H U
zeugen, 5 beren, 4
opfokzeugen en 616
zeugen

2t juni

Lekkerkork
lt.H.1

meetbedrijf met 7B
meatvarkenn

aankoop van no, 141

Lunteren (gen.
Edel IGld.l

fok-/meatbedn jf
net 54 zeugen, 2
beren, 7 golten,
121 biggen, 62
neatvarkena

varkena niet getnt
o* principiële
redenen

22 Juli

Neer (Linb.1

vermeerder!ngabedri]f net 106
zeugen, 38 opfokzeugen, 2 fokberen, 59 mestvarkens en 336 biggen

2? Juil

Beringen Igem.
Heiden) (Limb.l

meetbedrijf met
289 mestvarkens

4 november

Haastrecht
Uil)

vermeerderingsbedriif met 70
zeugen, 1 beer
en 179 biggen

(N.ür.)

152.

bijzonderheden

10 Juni

» juli

147.

bedrijfatype

fok/vermeerderingsbnlr, mnt
129 zeugen, 1
beer, 29 geiten
en 400 biggen

aankoop van no.
147

het bedrijf ligt
buiten het entqebied in
N. Brabant

29 november

Reuael
IN.Br.»

meetbedrijf met
t 1200 meetvarkena

1 december

Waddinxveen IZH)

meetbedrijf met
358 mentvarkens

1 december

Oi*ter%iJk
IN.Br.l

vermeerderingab e d n j f met lèi
zeugen, 2 beren,
21 g e l t e n e n 4 4 4
lopers e n biggen

1 december

Maaren
(N.Br.t

m e e t b e d r i j f met
391 n e a t v a r k e n a

aankoop van
no. 153

1 december

BerkelEnachot
«N.flr.l

m e s t b e d r i j f met
119 m e s t v a r k e n s

aankoop van
no. 153

Keuael
<N.Br.>

meetbedrijf m e t
698 n e a t v a r k e n a

a a n k o o p van
n o . 157

! lï»6. 14 d e cember

V

45/3136

1

No.

datun
uitbraak

plaata

bedrij fatype

1S7.

16 december

Lage Mierde
IN.Br.l

fokbedrijf net 449
zruqen, 17 boren,
1204 biggen en 9
meetvarkena

Hulael IN.Br.l

meetbedrijf net
795 naatvarkena

aankoop van
no. 157

Dorat (gem.
Ooaterhout)
IN.Br.l

meetbedrijf met
392 neatvarkena

het bedrijf ligt
buiten het entgebied

160. 21 december

Uiuzenmortel
(gem. Udenhout
N.llr.l

meetbedrijf met
1170 neatvarkena

het bedrijf ligt
buiten het entgebied

161. 22 december

Lage Mierde
IN.Br.l

neatbcdrijf net
3B3 naatvarkena

aankoop van
no. 157

15B. 16 december
159.

20 december

bijsonderheden

®
VARKENSPEST
datuaj
plaat*
uitbraa i

No

OS j*n.

Aalten (Gld.

meetbedrijf met
1056 neatvarkena

2

06 jan.

Udenhout
(N.Sr.l

fok-meetbedrijf
net 122 zeugen,
4 beren, 20 opfokzeugen, 405
meatvarkena en
378 biggen

3.

06 jan.

Heurne, 9ee>.
Oinxperlo
IGld.l

Heurne, qea.
Dinxperlo
(Gld.)

fok/meetbedrijf
met 93 zeugen, 9
opfokzeugen, 349
biggen, 1 beer en
20H Meatvarkena

5.

20 jan.

Roeuvijk
(Z.-H.l

tok/meatbedrijf
net 100 zeugen, 4
beren, 29B biggen
en 109 neatvarkena

e.

20 jan.

Haddinxveen
(Z.-H.l

MBtbedrijf net
320 meatvarkena
eerder op 1-12-* 83
besmet geweest

aankoop van no. 5
bedrijf ia reeds

7.

25 jan.

Aalten (Cldl

fokbedrijf met
101 zeugen, 459
biggen en 3 beren

buurtinfectie

8.

25 jan.

Dinxperlo
(Gld)

meetbedrijf met
650 meBtvarkena

buurtinfectie van
no, 4 laankoop)

».

27 jan.

Dinxperlo
IGldl

fokbedrijf net 22
teugen, 173 biggen
en 1 beer

buurtinfectie van
no. 4 (via ratten)

10.

10 jan.

OlnKparlo
(Gld)

meetbedrijf met
162 meatvarkena

buurtinfectie van
no. 4

11.

Jl jan.

Aalten IGldl

meetbedrijf met
* 40 meatvarkena

contact via
personen van
no. 7 en 8

12.

01 febr.

Aalten (Cldl

meatbedrijf met
43b meatvarkena

buurtinfectie van
no. 11

1).

02 rabr.

Aaltan lOldl

meatbedrijf met
478 neBtvarkenu

14.

07 febr.

Denekaap
(Ovl

meatbedrijf met
133 meatvarkena

IS.

08 febr.

Aalten (Gld)

meatbedrijf met
149 meatvarkena

16.

08 febr.

Aalten (Gld)

vermeerderingsbedrijf met 645
varkena 1148
teugen)

17.

08 febr.

Aaltan (Cldl

fokbedrljf met
ca. 2000 varkena

11.

09 fabr.

Aalten IGld.l

19.

10 iabr.

Aalten (Gldl

bi j zonder natiei\

2).

18 febr .

Udenhout
<N.Br.)

meatbedrijf net
1183 meatvarkena

aankoop van
no. 27

29.

20 febr

Aalten

fokbedrijf met
1662 varkena

30.

21 febr .

Wilp (gen. „
Vooret)
tÜld.r

meetbedrijf net
26 meatvarkena
en 75 biggen

31.

21 fabr .

Dinxperlo
(Gld.)

meatbedrijf met
830 meatvarkena

32.

22 febr .

Westerhoven
(N.Br.)

fok/meetbedrtjf
met 69 zeugen,
2 berun, 10 opfokzeugen, 339
mebtvarkena en
24 3 biggen

33.

24 fabr

buurtinfectie
van no. 3
Udenhout
IN.Br.)

fokbedrijf met
151 zeugen), 6
berun, 380 opfokteugi<n en
684 biggen

aankoop van no
27

fokbedrijf met
41 zeugen, l
beer en 191
biggen

aankoop van nc
27

24 febr .

35.

24 febr 1 Melvoirt
1 (N.Br,)

fok/meatbedrijf
met 78 zeugen,
l beer, 21 opfokzeugen, 319
meutvackena en
436 biggen

aankoop van no
27

36.

24 febr

De urne
IN.Br.)

fok/meatbedrijf
met 196 zeugen,
1 beer, 62 opfokzeugen, 3J9
meatvarkena en
648 biggen

aankoop van no
27

37.

27 febr.

Gil ze (N.Br.

fok/meatbedrijf
met 129 zeugen,
5 beren, 30 opfokzeugen, 328
meatvarkena en
552 biggen

aankoop van no
27

38,

27 febr.

Tilburg
IN.br.)

fokbedrijf met
173 zeugen, 6
beren, 38 opfokzeugen, 7
mestvarkens en
658 biggen

aankoop van no.
27

39.

27 febr.

Chaam (N.Br.)

opfokbedri]f
met 325 opfokgelten

aankoop van no.
27

40.

38 febr.

Klaranbeek
(gem. Voorst)
(Gld.)

meatbedrijf met
t 534 meatvarkena

41.

28 fabr.

Aalten
(Gld.)

meatbedrijf met
548 meatvarkena

buurtinfectie

meatbedrijf met
912 meatvarkena

42.

28 febr.

Denakamp
(Ov.l

meatbedrijf met
692 meatvarkena

buurtinfectie
van no. 14

vermeurduringebedr, aankoop van no.17
met 95 zeugen, 4
boren, 46 gelten,
3 mwatvarkuna en
431 biggen

43,

28 febr.

Penekamp
(Ov.)

meetbedrijf net
77 meatvarkena

buurtinfectie
van no. 42

44. I 29 febr.

Penekamp
(OV.)

meatbedrijf met
1 50 mmttvarkmn*

buurtinfectie
ven no. 4 2

45.

29 febr.

telhen
IGld.)

vermeerderingabedrijf met 45
zeugen, 2 beren
en 125 biggen

46.

2» febr.

Enachede
«ov.>

meetbedrijf nat
81 meatvarkena

47.

03 mrt.

K larunbeek
(gem.
Apeldoorn)
(Gld.)

fok/meatbedrijf
met 39 zeugen,
2 beren, 8 opfokgelten, 146
meiitvarkena en
177 biggen

48.

05 art.

flaaaveld
(gem.
Heersela)
(ov,)

meatbedrijf met
321 mestvarkenB

49.

06 art.

kelten (Gld.)

vermeerderingabedrijf met 185
zeugen, 2 beren,
41 gelten, 1022
biggen

50.

08 art.

Uiten (Gld.)

vermeerderingabedrt* jf mot cm,
500 varkens

51.

08 art.

v eerselo
Ov.)

fok-/meatbedrijf
met 22 zeugen,
45 biggen en 120
meatvarkena

52.

09 art.

e aaaveld
gen.
1teerselo)
ov.)

meatbedrijf met
369 meatvarkena

buurtinfectie van
no. 12

buurtinfectie van
no. 4

vermeerderingabedr. aankoop van no.17
met 81 zeugen, 3
buren, 24 gelten,
62 meatvarkena en
265 biggen

10 fabr.

Aaltan (Gld)

1.

10 fabr.

Saasvald (oaa. fokbedr. net 33
Weer.elo ov.l teugen, 1 beer,
11 gelten en 165
biggen

11.

11 fabr.

Alberijen loeej. «eatbedr, met
Tubbergen Ov.l 2576 meatvarkena

«•inkoop van no.21

;3.

13 fabr.

8inderen
(<joa>. Hlach)
(Gld.)

meatbedrijf met
247 nuatvarkuna
en 76 biggen

contact
no. 19

34.

19 fabr.

Aalten
(Old.l

fok/meetbedrijf
met 1432 varkena

25.

15 fabr.

Aalten
IGld.l

meatbedrijf met
105 meatvarkena

26.

15 febr.

Klaranbeek
(gum.
Apeldoorn)
(Gld.)

fokbedrijf mat
59 zeugen, 2
ie ren en 190
biggen

Udenhout
IN.Br.l

fok/neatbedrijf
aet 160 teugen,
6 beren, 8 gelten, 500 meat/arkena en 669
liggen

45/3136

bedrlj/atype

34.

10.

17 fabr.

plaat,

fok/meatbedrijf
aiet 81 zeugen, 2
beren, 22 gelten,
271 moBtvarkena en
493 biggen

16 Jan.

27.

datum
uitbraak

vermoedelijk door
aankoop van biggen
uit entgebied in
N.Br» voor de
tweede na-enting

4.

( t o t 20 s e p t . )

No.

bijzonderheden

bedrij fatype

1.

1984

an

Udenhout
IN.Br.l

aankoop van
no, 16

buurtinfectie
van no. 26

buurtinfectie
van no, 12

buurtinfectie
van no. 4B

®
Mc

detliü
uitbree k

pleeti

bedrijfatype

51, 0* art.

Hengelo
IOv.1

tOk-Zaeatbedrijf
aat 115 zeugen,
2;beren, U 4
aeatverkena «n
644 biggen

»4.

pinxperlo
(Uldl

rakaeatbedrijf
aat 91 zeugen,
1 baren, 97 geltan, 195 meatvarkena an 352 biggen

1) art.

bijzonderheden

aankoop ven no.
27

90.

aeetbedrijf
aat l 100 aeetverkana

5*. 19 «urt.

Klarertbeek
(gea.
Apeldoorn)
(Cld|

vermeerderingebedrijf net onbekand eentel
ve'rkena

S7. 20 art.

Slnonaheven
Igea.
Ueriiiaeel
U.ll.l

aeetbedrijf aet
so aaetverkene

sa. au art.

Denekaap
(Ov.)

aeetbedrijf aat
120 aaetverkena

buurtinfectie
ven no.'e 14, 42,
43, 44

s».

10 art.

Oenekeap
tov.)

auatbudrijf nut
161 aaatverkena

buurtinfuctiu
ven no.'a 14, 42,
43 ot 44

ÏJ7

20 art,

llertae
(gea. Hor nol
(Ov.)

fokmeetbedrlj'r
aut 77 zeugen,
1 baar, ia geiten, 93 mestvarkene un 294 biggen

61. 27 art.

Neede (Cld)

fukneatbedrljf
aat 67 zuugun,
2 baren, 426
neeLvarkena an
199 biggen

62.

Beerle Neaeau
(N.ttr.)

vermeerderingabedrijf aet 179
zeugen, S beren
en 552 biggen

Gaanderen

aeatbudnjf aet
640 aaetverkena

14 ati.

79. 11 epr.

buurtinfectie
ven no. 47

63. 30 «rt.

aeetbedrijf aat
240 aeatverkene

13 epr.

Caanderen(ge
Poetincheal
Cld.

aeatbedrijf aut
luoo aeatverkena

13 epr.

Gaendaren
Igea.
boutinchea)
Cld.

aeetbedrijf aet
262 aaatverkena
en 99 biggen

buurtlnfektie
ven no. 63

16 epr.

Ilaarlo (gaa.
Boruulo) Ov.

aeetbedrijf aet
507 aeatverkena

eenvoer ven
19 adreaaen

16 epr.

Borculo (Ov.I

meetbedrijf aet
415 aaatverkena

gezamenlijk
giertdnk net
no. 79

16 epr.

Heerlo Igea.
eorculo) Ov.

aeetbedrijf aet
676 aeatverkena

Neede (Cld.)

fok-aeetbedrijf
aet 2 beren, 140
lopera, 97 teugen,
344 biggen dn 494
muetvarkane

16 epr.

tenderen
(gen. Uorno)
Ov,

Iok-»aetbedrijf
net 16 reugen, 4
guiten, 1 buer,
59 biggen un 09
aaatverkena

17 epr.

Ueeeletein
(blnb.l

vurnuerderingemuetbudrijf aet
150 zeugen on
1300 meatvarkene

17 epr.

Merkvelde
Igea,
biupenheia)
Ov.

94.

10 art.

Aeltan (Cldl

veraeerdermgabedrijf aat 97
zeugen, 65 geiten
en 343 biggen

65. 30 art.

Mierden (Ov)

aeetbedrijf aet
i 230 aaatverkena

66. 10 art.

Naareelo (Ov)

meetbedrijf mat
196 aaatverkena

67. 21 art.

Nieuwerkurk
e/d Ueeal

fokbedrijf aat
96 reugen, 4
buren, lil biggen en 29 aeetvarkene

69.

30 ar<

•Mede (Cld.I

fok-aeatbedrijf

buurtinfectie

17 epr.

aeetbedrijf aat
216 aaetverkena

veraoedalijk vie
giertank

17 epr.

Neede (Cld.)

fok-aeetbedrijf
aet 2 beren, 50
zeugen, 196 biggun un 209 aeatverkene

17 epr.

peurningen
Igea.
Weeraelo) Ov.

fok-aeatbedrijf
aet 150 zeugen,
5 beren, 30 geiten
en opfokruugen, 540
aaetverkene an 400
biggen

92.

17 epr.

Velden (gaa.
Arken en
Velde)
{Uab.l

fok-aoatbedrijf aet
99 zeugen 5 baren
424 aeatverkena
235 biggen en 111
biggen

93.

19 epr.

Diepenhela
IOv.1

fok-aeatbedrijf
nut 33 zeugen, 1
buur un 3 neetvarketia

10 epr.

Ceaateren
tcid.l

buurtinfectie
f ok-veraeerde ringebedrijf aet
26 zeugen, 1 beer
14 gelten, 4 aeat
varkene en 146 biggen

19 epr.

Lichtenvoorden

fok-varaeerderingabedrijf aet
220 teugen, 2
beren, 4 aeatverkene, 141 lopera, 539 gulten
en 750 biggen

20 epr.

Geleeleer
gea, Borculo
(Cld)

aeetbedrijf aet
1011 aeatverkena

buurtinfectie
ven no. 76

24 epr.

Neede IGldl

veraeerderlngebedrtjf aet )4
zeugen, 1 beer,
2 aaetverkene,
134 lopera en
biggen

buurtinfectie
ven no. 91

25 epr.

Bultrua
(Eibergen)
ICldl

meetbedrijf aet
467 aeatverkena

contactinfectie
ven no. 91

25 epr.

Noordijk
Igea. Neede)
ICid)

aeetbedrijf aat
201 aaetverkene

26 epr.

Bornerbroek
gea. Horne
lOv.)

fok-aeatbedrijf
aet 107 «eugun,
4 baren, 12 geltan,
317 aeatvarkana en
592 biggen

24 epr.

Neede (GldT

aangetoond bij
ongeënte biggen
ven aen gednte
aeug («carrier aow,

contact aet
no. 27

Vorden:

auetbudrijf mat
491 aeatvarkena

6». 03 epr.

He H a (gea.
talhaal üv.

meetbedrijf mat
120 aaatverkena

70. OS epr.

Naade (Qld)

vermaard.-aeat
2 baren, 64 zeugen, 251 aeatv,ukene en 231
biggen

buurtinfectie
no. 61

71. 09 epr.

Bntar (gea.
•Uurden Ov.

aeetbedrijf aat
232 aeatvarkana

eenkoop ven no.70

72. 09 e|>r!.

Braamt (gua.
Uergh) Cld

aeutbudrijf nat
193iaeetvarkene.

aankoop van no.63

Kierden' (Ov.)

fokbedrijr nat
351 zeugen, 5
baren, 12 aeatvarkana en 1237
biggen

|
71. 0* epr.

74.

99 epr,

75.

0 epr,

76.

77.

l eareteeg
VU».
V/IllWUIll
N.Ur.l

tokbudrljt aat
23 zeugun en 69
biggen

1 ntar (gaa.
tlierdenl Ov,

fok-aeatbedrijf
aat 63 leugen,
2 beren, 252
aaatverkana en
190 biggen

10 epr.

(iaieeleer
uw».
1tuiculo) Cld.

aeetbedrijf aut
196 aaatverkena

buurtinfektie van
no. 61 en no. 70

10 epr;

i «endaren
gua.
iïoetinohea)
i ld
-

veraaardarear
aet 7 leugen en
15 biggen

buurtlnfektie ven
no. 63

i

V

45/3136

buurtinteotie

Caaeteren
eorculo
(Cldl

contact ven
no. 27

buutinchea)
luid)

«4.

aeetbedri)f aet
949 aeatverkena

17 epr.

99.
27 art.

bijzonderheden

Kttan (gea.
Cendrlngen)
Cld.

eenkoop ven
no. 49

Huurlo
(Cld)

SS.

bedrljfatypë~

detua
r pleet*
uitbreek

99.

TÏT

"Ï5Ï=
aet

eetbaarUf
600 verkene

buurtinfectie

buurtinfectie
ven no. 97

©
Ho:

bljiondarhaden

plaats

bedrijl'etype

10 ï. 26 a p r .

Stoapwijk
lï.H.»

Metbedrljf Uwill,
Mtit 364 meetvarkenu

10. . 2? a p r .

Nee de

(Cld,

fok-Matbednjf

104 . 01 «al

Heette

(Uld,

MNtbadil}/ M t
«eutvarkena

10S . 03 M i

Ceeeteren
gen. b o r c u l o
(Ui ld.»

Matbadrijf M t
110 aeatvarkana

buurtintectia
ven no. 19

106 . 03 aal

tiaaeveld
g u n . M e e r e e lc

Meetbedrijf mat
450 «eetvarkena

buurtinfectie
ven no. 52

107 . 04 M l

Wierdan

«eutbedri)f net
119 «eetvarkun*

aankoop van
no. 73

10H . 09 awl

Velden
(L1BÜUUT9 }

Eokntmtbedrljf nut
145 zeugen* 61 opfokzeugun, 6 beren, 5 loperB, 604
biggen, 993 «uatvarkens

buurtintectia
van no. 92

fokmeutbedri jr~met
17 zeugen, 1 beur
UI bxggun, 115
Matvaikena

oorzaak
vermoedelijk
vervoedarxng
awxll

tokbedrijf «et
16J zeugen,
5 beien, 117
lopers en 714
biggen

buurtintectia
van no.104

dalua.
ui tbr««x

ftr.

plutl

bedrij ratype

127 , IS juni

Uraeat
(üea. eerghl
(Uld.l

(okawatbudrijt aat buurt infectie
114 leugen.S beren , n o . 72
27 geltan,400 biggen en 390 awatvar
kena

121 , IS Juni

Löttua (gea.
Crubbenvoret
(Liab.l

varneerderingaoed n j f aat 99 teugen, 1 beer, 43 gel
ten, 369 biggen en
6 «eetvarkene

IJ juni

Nellerlooi
Igea. Bergen)
(Liab.)

aeatbedrijf a»t
.19 awatvarkena

139

29 Juni

Nieuwerbrug
'gea.Bodegrevenl U.H.I

aeatbedrijf eet
21 aeatvarkana

130

04 } U U

Stoapwijk
'gea.Leidechandea)
ll.H.)

veraeerd.bedr.
Riet 2S xeugen,
10 optokveugen,
1 beur,*9 biggen

aogelijk
buurtinfectie
n o . 102

131.

04 juli

Culaelaar
Igum.uurculo)
(Ueld.l

veraeerd.bedr.
Met DS ïuugun,
4 uplok^uuguii,
3 buren, 170
biggen

a o g e l i j k gevolg
van c a r r i e r - e o w
ayudruoa

13J.

04 juli

liu'euteren
Itiuli. TubtMtrgenl |Ov.>

fukbudnjf «tut
9t* zeugen, 4
beren, 3 aeatv.
299 biggen

dalua
uitbraak

200

Wv.»

(Ov.)

TH"

ÓS-el

Ruurloo

110

10 mi

M o o r d i j k {Uen
N e e d e ) (Gld|

(Gld)

JU

U

«ei

YHHUlHCOin
<Uem.Vunr<iy|
(lamb.)

meetbedrijf wet
640 «eetvarkene

112.

U

Mll

neringen
(Uem.Tubbergen) (ov.)

tokbedrijf mot 59
zeugen, 2 beren,
11 upfokzeugun,
l Meetvarken,
225 biggen

1 U . 14 aai

17 M l

114.

V«ldan (gen.
A<L-fctn an
Velden)
ILLfcb.)

maatbedrijt met
442 neetvarkene

vermoedelijk
buurtintectia

Nehl

meetbedrijf met
477 «eutvarkena
en 109 loper*

buiten het
entgubied

(Uld.l

U 5 . 17 «al

H»t«rlo (va*,
auroulo)

tokbedrijf wat
55 teugen, 2 baren, .3 geltan,
11 loper*, 1
Mutvarkun an
24B biggen

buurtintectia
van no. Hl an

U i . 1(4 m a l

beunte

Meetbedrijf wut
1352 «eëtvarken»

buitun bet
antgebied

V a ld tin igen.
Arcun a n
V«ldan)

tokbudii]f Met
7 zeugen, 15
biggen an 1 meetverken

contacten met
no. 113

Cee»teren
(gen.
Tubbergen)

meetbedrijf nut
154 «eetvarkane

U

117.

Mi

U « . 24 «al

IH.br,

bijzonderheden

a a n k o o p van
n o . 129
p r e v e n t i e f geruiaxl

133.

OS juli

Moordrecht
U.H.I

auatbedr.roet
WO nuatvarkena

aankoop no.

134.

0» lull

Zavunliuixiin
It.H.I

tokbedrijf aet
124 a e u g e n , 1 b e e r
en 316 b i g g e n

zelfde e i g e n a a r
ala n o . 133

135.

13 juli

Deurne
(N.ür.l

tokbedrijf aet 24
l e u g e n , 7 gel ten
en 91 biggen

carrier-aoweyndrooa

13».

17 juli

Hodugr.v.n
U.H.I

a e a t b e d r i j f aet
2fca a e a t v a r k a n a

137

ld Juli

Kouvtmn igan
«tcphor.tl
<ov.l

tokbedrijf aet
13 aeugen, 1 a w a t var ken en 22 biggel

IJ9

24 juli

Nljkurk
(tinld.)

fokaaatbedrijt aet
S2 geugun, 1 b a a r ,
0 g e l t e n , 44 l o p e n
19 a w a t v a r k e n a en
2S0 b i g g e n

13»

2S juli

Ml«uw«rbrug
(guiii.ttodugr.vonl U . H . I

a e a t b e d r i j f aet
2S1 a e a t v a r k a n a

HO

29 Juli

KUrenUmk
iUun.Apeldoorn)
(Ce ld.)

foxbedrijf aet
6 3 zeugen, 1 b e e r
9 gelten a n 109
biggen

Hl

27 Juli

I^idsch.nd«n
U.H.)

veraeerderingab e d r l j f a a t lil
zeugen, 4 beren
e n 674 biggen

142,

30 juli

Hootdorp
U.H.I

fok-aeatbedrijf
met 3 a e u g e n , 1
beer en 60 a u s t varkena

130

,
veraoedeliJk
buurtinfectie
n o . 129

a a n k o o p van
n o . 142

119.

25 w i

Velden (gein.
Ar een « n
Vttldan)

fokbedrijf »et
1 baar, 41 zeugen, 136 biggen
en 1 Meatvarkon

buurtintectia

120.

25 «ai

V « I d e n (ge*.
Ar een a n
Vulden)
UlHb.i

meetbedrijf net
1255 «eatvarkena

aankoop biggen
no. 119

143,

31 juli

Meurkerk
U.H.)

tokbedrijf aet
a e t 22 z e u g e n ,
1 b e e r en » S0
biggen

Ueaeletein
(gun. V e n r a y )

fok-neatbedrijf
net 171 zeugen,
2 baren en 601
biggen

buurtintectia
no. U

144

01 aug.

Borkul en
Schaft (ge».
Valkenawaardl
M.Br.

fokbedrijf aet
213 z e u g e n , 3 b e r e n , 94 g e l t e n ,
4u a e a t v a r k e n s ,
1046 b i g g e n

het b e d r i j f ligt
b u i t e n het e n t gebied 1

14».

07 aug.

Uoudriaan
U.H.)

a e a t b e d r i j f aet
120 biggen en
lopera

a a n k o o p van n o .
143 het b e d r i j f
ligt b u i t e n het
entgebied 14

146.

07 aug.

N M d a (Old.l

tokbedrijf a e t
t 100 a e u g e n

veraoedelijk
uerrier-aowayndroua

147.

• aug.

Meatbroek
tguM.Haartanadijkl
IUtr.1

a e a t b e d r i j f aet
1341 a a a t v a r k e n a

141.

9 «ng.

Pijnauker
(t.H.)

(•ugenaeeterij M t
122 a e e t l e u g e n ,
1 beer en 2 biggen

121.

29 M i

(UMb.)
122.

29 M i

Nieuwkoop
IJS-IO

meetbedrijf net
199 neetvarkene

123.

30 aai

Diepenhein
(Ov.)

iok-Mui*tpedrijt
net B4 geiten,
4 beren, 1 U
zuuguit, 59 wetttvarktme en 475
biggen

124.

t>5 juni

u««rlu Naeaeu
(N.br.l

verneurderingebedri)t wet 7U0
zeugen, 16 beren,
34 neetvarkene an
2755 biggen

L u u r t i n t e c t i a van
i o . 62

d a n k o o p van
nW . 124

liS.

H

Juni

Uaarle Naeaeu
ta.ar.»

Metbudrijt net
l 2723 aeetvaifcena

12».

>t> JUItl

tt*.erle Naeaeu
(N.br.)

meetbedrijf «ut
415 Metvarkene

y

45/3136

luurtinfectie
\o, 93

— •

MO.

datiin
ultbraa k

U » . Il) »ug.

plaat»

b e d r i j fatype

bijsonderbvden

B o r k a l an
tk.-h.lt |Gaa.
Valkanawaard)

fokbedrij? M t « 9
leugen, 4 beren*
16 g e i t e n , 6?
m e e t v a r k e n a en
127 b i g g e n .

buurtinfektia
van nu. 144

(MiM.I
ISO

14 *ug.

Meërkark
U.ll.l

meetbedrijf net
7i neetv«ckun*

buurtinfektia
ven «o, 143

UI

U

M u r n a (M.Br. ) fok/meetbedrijf

vermoedelijk
buurtinfectie
van no, 135

aug.

«et c a . lïO zeugen
en 9 0 0 m u e t v a r ken»

152

30 aug.

Maartanadxjk
(Utr.l

meetbedrijf met
401 neijtvarkena

buurtinfectie
Ven nu, 147

ui

'1 «uu.

Maartanadl)k
IUtr.1

lokbodrijf net
50 z e u g e n , 3
b e r e n en 230
biggen

buurtinfectie
ven no. 147 en
en J a2

194. 21 auq.

Wuatbroak
(gam, KaartaiiaUUkl
(Utr.l

tokbedrijf m e t
70 zeugen, 13
guiten, l buur,
11 M u b l v a r k e n e
en 21b biggen

contact met
ito, 147 VIA
handeleer

IS». 21; aug..

titroa (yam.
Barnevaid)
(üeld.|

m e e t b e d r i j f met
lit* a e a t v e r k e n e

14». 23 a u » .

H4rnwlan
(«an. Utr.l

meetbedrijf met
liü m e e t v a r k e n a

contact met no.
1^4

is?. 24 aug.

Mwiüa
(».-H.I

ne»tbudrijf

indirect contact
via handelaar net
no. 1*4

uu.

24 a u g .

iüi

aankoop biggen
van no. 149

laMÏida (N.Br.) m e e t b e d r i j f «et
430

1»*. 27 a u g .

met

meetvarkena

Coudriaan

l».JM

meewerken*

m e e t b e d r i j f net
45 m e e t v e r k e n e

buurtinfectie
ven no. 145

H U . 2/ «uy.

Kuotwljkurbruak (gum.
'üarnavaldl
(Uld.l

m e e t b e d r i j f met
1 1.0ÜÜ m e n t v a r kens

aankoop biggen
van no, ïï»4

U I . 2i a u g .

Haartanadijk
It.H.I

fokbedrijf met 4
«teugen e n 1? b i g gen

buurtinfectie
van no. 147

162,

Schandalo
Igem, A r o a n
an v e l d u n )
(Uato.l

fokbedrijf net
7j zeugen* 6 o p tokzeugen, l b e e r ,
3 meetvarkena en
271 biggen

1*3. 11 aapt.

Barnevaid
(Uuld.l

m e e t b e d r i j f net
ï BSO m e a t v a r k e n e

aankoop van
no. 162

Ui.

Maldaralo
(9uaj. Müratl
ILiab.l

verneerdtiringbb e d r . net 60
t e u g e n , l beer e n
U 9 biggen

mogelijk
camer-eov-ayndroom

Oploo

fok-meetbedrijf
«iet 329 z e u g e n ,

mogelijk
cerrier-aow-eyndroum

7

aapt.

11 a a p t ,

U 5 , 11 a a p t .

(N.Br.)

tt Uoènn, 120 optokzeugun, 1174
MöHtviirkene en
M H 0 biggen
161, 12 a a p t .

A > t a h (gaat.
Hauudanl
(N.Br.l

U 7 . 1 a aapt.

ÜplQO
(N.ttr.»

tokbedrijf met
97 zeugen*
» beren, 91 opokzuugen, 72a
1 iggen en lopers

U a . Il» ««ft.

Deurne

••eetbedrijf

-

V
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vermeerderingubedr, met 180
zeugen, 1 beer,
46 upfokzeugen,
30 muetvarken* en
ttiiü biggen
-ontact
inet no, 165

met
1
. U 4 meetvarkena 1
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Overzicht van het aantal varkenspestgevallen binnen de E.G.

over de jaren 1962 t/m 1983
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Klassieke varkenspest 1983

Aantalgeruimde varkens/maand

_____________________—

Italië

W.Duitsl.

Luxemburg

496

160

7.669

0

5.513

0

19.588

februari

14.163

0

0

1.802

0

5.391

0

21.356

maart

26.383

293

0

683

0

12.224

0

39.583

april

33.954

0

0

0

0

15.985

0

49.939

mei

14.947

554

0

29

0

24.069

0

39.599

juni

4.339

4.553

0

1.736

0

18.084

0

28.712

juli

1.076

879

0

266

34.003

13.179

0

49.403

augustus

0

0

0

1.084

7.906

4.799

0

13.789

september

0

0

0

7

17.535

6.101

35

23.678

oktober

0

0

0

0

369

5.855

0

6.224

november

2.027

0

1.256

0

577

8.284

0

12.144

december

6.663

0

0

392

55

15.783

0

22.893

109.302

6.775

1.416

13.668

60.445

135.267

35

326.908

Totaal

België

Griekenlan

Frankrijk

Nederland
5.750

Maand

_.
-

januari

Totaal
V

®
YIQ-YIËEI^IEIII
Op de volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van
het aantal varkenspestgevallen over de jaren 1981, 1982
en 1983 per provincie verdeeld naar oorzaak.
De conclusies zijn alsvolgt:
Aanvankelijk (1981) was er meest sprake van uitbraken op
bedrijven, waar swill vervoederd werd, terwijl later het
accent is komen te liggen op contact/buurtinfecties.
Het is in bepaalde gevallen moeilijk aan te geven of de
oorzaak een buurtinfectie of een onbekende infectie is.
Bv. bij welke afstand is er nog sprake van een buurtinfectie?
Epidemiologisch gezien, is het nog geen uitgezochte zaak,
daar veel gevallen niet of Onvoldoende traceerbaar zijn,
bv. waren er contacten met personen, huisdieren, ongedierte?
Er is een duidelijke toename van het aantal varkenspestgevallen in de afgelopen drie jaar.
-

Er heeft een verschuiving van de varkenspest in ZuidNederland plaatsgevonden van het westen naar het oosten
van Nederland.
1/3 deel van de gevallen is direct aanwijsbaar door het
verplaatsen van varkens, waarbij opgemerkt moet worden,
dat elke verplaatsing kan leiden tot een serie buurt- of
onbekende infecties.

®
1 3 GEVALLEN VAN VARKENSPEST

1981
0^rzlcht_vnn_het^antal_ya£kensgestgevallen ln 1981
ESf-BEPyiDSÏi.ySï^ 6 ?^." 3 * 1 oorzaak

contact -.
buurt
:
diversen:
onbekend:
é é n g e v a l van v a r k e n s p e s t

V
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I n f e c t i e veroorzaakt door aankoop van besmette bedrijven
i n f e c t i e veroorzaakt door virus van nabij gelegen bedrijven
i n f e c t i e veroorzaakt door s » U l vervoederlng
i n f e c t i e mogelijk veroorzaakt door buurtlnfectle vanaf verder
gelegen bedrijven, r«aar waar verder geen oorzaak i s aan t e wijzen
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buurt
: infectie veroorzaakt door virus van nabij gelegen bedrijven
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onbekend: infectie mogelijk veroorzaakt door buurtinfectie vanaf verder
gelogen bedrijven, maar waar verder geen oorzaak is aan te wijzen
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i3ver.icht van h e t aantal varkenspes+qevallen i n 1983 p e r provincie verdeeld naar oorzaak

" contact = i n f e c t i e veroorzaakt door aankoop van besnette bedrijven
buurt
= i n f e c t i e veroorzaakt door virus vanaf een nabij qeleqen b e d r i j f
drversen = i n f e c t i e veroorzaakt door bv. besmettinq t i j d e n s het vervoer, s w i l l vervoedering
onbekend = i n f e c t i e mogelijk veroorzaakt door buurtinfectievä-?afverder qeleyen bedrijiren
maar waar geen oorzaak i s aan t e wijzen.

+

=

een geval van varkenspest

=

v i j f qevallen van varkens?est

Gelderland

®

1)
Z-Holland/Utrecht

P^erzicht_van_het_aantal_yarkens^st3eyallen_in_1984_j
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r

Totaal 1 '

c

n

1 12

8 - 15

3 5 - 3

35

22

35

11

onbekend

3 6

2 18

20

s
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2 2

3 9

- 3
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3
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december
Totaal

contact = infectie veroorzaakt door aankoop van besmette bedrijven
buurt
= infectie veroorzaakt door virus van nabijgelegen bedrijven
diversen « infectie veroorzaakt door swill vervoedering, carrier-sow-syndroom
onbekend • infectie mogelijk veroorzaakt door buurtinfectie vanaf verder gelegen bedrijven
maar waar verder geen oorzaak is aan te wijzen

45/3136

®
Hoofdstuk IV: Diagnosestelling
IV.1.

Melding
Op grond van art. 17 van de Veewet moet de eigenaar, houder of hoeder van vee, indien dit vee verschijnselen van
een besmettelijke ziekte vertoont, hiervan terstond kennisgeven aan de burgemeester van de gemeente waar het vee
zich bevindt.
Dierenartsen zijn verplicht volgens art. 9 van de W.U.D.
onverwijld kennis te geven van alle door hen opgemerkte
gevallen van ziekten, waarop de bepalingen van de titels
III en IV van de Veewet toepasselijk zijn, alsmede van
gevallen van andere door onze Minister aangewezen ziekten
van dieren, aan het districtshoofd van de Veterinaire
Dienst
in het district binnen hetwelk de gemeente gelegen is waar het dier zich bevindt en aan de burgemeester
van die gemeente.
De burgemeester stelt terstond het districtshoofd van de
Veterinaire Dienst in kennis van het feit dat vee in zijn
gemeente verschijnselen van besmettelijke ziekte vertoont
en neemt voorlopige maatregelen.
Het districtshoofd van de Veterinaire Dienst deelt de burgemeester zo spoedig mogelijk mede, welke maatregelen tot
bestrijding van de ziekte door hem worden nodig geacht.
De melding van bedrijven verdacht van varkenspest geschiedt
behalve door de eigenaar, houder of hoeder van de op de
betreffende bedrijven aanwezige dieren en de dierenartsen
(praktizerende) ook door:
- de Gezondheidsdiensten voor dieren indien blijkt dat ingezonden varkens bij sectie verschijnselen van varkenspest vertonen of indien de dierenartsen werkzaam bij de
Gezondheidsdienst tijdens een bedrijfsbezoek verschijnselen van varkenspest menen te bespeuren.
- het Centraal Diergeneeskundig Instituut. Materiaal dat
bij de Gezondheidsdienst wordt ingezonden en vandaar
voor verder onderzoek aan het CDI wordt aangeboden kan
leiden tot vaststelling van varkenspest op een bedrijf
indien het onderzoek op de ziekte positief verloopt.
- door of,namens het districtshoofd van de Veterinaire
Dienst
worden verdachte of besmette bedrijven opgespoord uit het onderzoek naar de contacten van eerder
besmette bedrijven.
- derden, zoals: veehandelaren, ambtenaren van de Algemene
Inspectie Dienst, enz.
1) Vanaf 1 juli '84 instelling kringen R.V.V., waarbij
de Kring Direkteur tevens tot distriktshoofd Veterinaire Dienst is benoemd.

®
IV. 2.

è2§mS®Ë§-I_2i§3Stê2ë§£hië^ê2ÏË
Zo spoedig mogelijk na de melding van een bedrijf waarop
zich dieren bevinden die verdacht zijn van een besmetting
met het varkenspestvirus of een bedrijf waarop de ziekte
is vastgesteld, wordt door of namens het districtshoofd
van de Veterinaire Dienst een bedrijfsbezoek gedaan.
Naast het klinisch onderzoek van de dieren op het bedrijf
worden zo uitgebreid mogelijk vragen aan de varkenshouder gesteld teneinde het verloop van de ziekte of de ontwikkeling van de verschijnselen te achterhalen.
De van belang zijnde gegevens worden vermelde op een bedrij fsrapport (zie Hoofdstuk V ) .
Getracht wordt tevens vast te stellen op welke manier de
(eventuele) besmetting op het bedrijf kan zijn gekomen.
Met behulp van de registratieformulieren van de I. en R.regeling werden tot 2 maanden terug de aankopen genoteerd
(zie verder Hoofdstuk V ) .

IV.3.

KiiDisch_onderzgek
Bij het eerste bedrijfsbezoek door of namens het districtshoofd van de Veterinaire Dienst worden alle op het bedrijf
aanwezige varkens geteld en klinisch onderzocht. In dit
verband is het opmerken van verschijnselen van varkenspest van belang. Het typisch beeld van klassieke varkenspest wordt slechts op een klein gedeelte van de positieve
bedrijven gezien.
Vooral in die gedeelten van ons land waar virusstammen
met een lage virulentie voorkomen kan men te maken hebben
met de sub-acute, chronische of zelfs atypische vorm van
varkenspest.
Op bedrijven waar men bovendien nog te maken heeft met
andere aandoeningen kan het klinisch opmerken van varkenspest grote problemen geven. Het verdient op verdachte bedrijven aanbeveling om bij een flink aantal varkens de
lichaamstemperatuur vast te stellen en om van varkens met
algemene ziekteverschijnselen (afwijkende habitus, afwijkend gedrag, conjunctivitis, diarrhee, enz.) materiaal
voor onderzoek in te zenden.
Alle relevante gegevens worden vermeld op het bedrij fsrapport. Tevens wordt bij dit bezoek uitgemaakt hoe groot
het aantal dieren is dat verschijnselen van varkenspest
vertoont en het aantal dat verdacht wordt, m.a.w. het aantal "zieke" dieren wordt vastgesteld. Dit moet gebeuren
om een eventuele taxatie in geval van overneming van de
varkens te kunnen baseren op de situatie op het moment
van verdachtverklaring.

45/3136

Het klinisch onderzoek en zeker het bepalen van het aantal "zieke" dieren dient te geschieden door een ambtelijk
dierenarts.
De varkenshouders en de praktizerend dierenartsen moeten,
zonodig bij herhaling, worden gewezen op het feit dat
i.v.m. bovenstaande problematiek bij de geringste twijfel of men te maken heeft met varkenspest en bij een
niet of slecht reageren op een ingezette therapie de
Veterinaire Dienst moet worden gewaarschuwd. Dit geldt
zeker voor die gebieden waar zich reeds enkele gevallen
van varkenspest hebben voorgedaan.
IV.4.

Aanbod_en_nader_onderzoek_van_onderzoekmateriaal
In dit hoofdstuk zijn gegevens verwerkt van de ervaringen
die bij de Gezondheidsdiensten in Gelderland, West- en
Midden-Nederland, Noord-Brabant en Limburg zijn opgedaan.
a. Aanbod onderzoekmateriaal
Vooral bij de Gezondheidsdiensten in Noord-Brabant en
Limburg is sprake geweest van een overstelpend groot
aanbod van sectie- en laboratoriumonderzoekmateriaal
binnen vaak korte periodes. Dit heeft tot zeer onregelmatige werktijden geleid op de gezondheidsdiensten.
De Gezondheidsdienst in Limburg heeft hiervoor 1050
extra werkuren binnen 35 weken gemaakt.
b. Onderzoek door middel van sectie en laboratoriumonderzoek
De Gezondheidsdienst in Noord-Brabant maakt melding van
het feit dat het sectiebeeld en de uitslagen van het
laboratoriumonderzoek niet altijd overeenstemden. Dit
heeft soms geleid tot een verlenging van de periode
vanaf de verdachtverklaring van een bedrijf tot de
vaststelling van de definitieve diagnose varkenspest.
Er zijn negatieve sectiebeelden voorgekomen, waarbij
toqh een positieve uitslag van het laboratoriumonderzoek bekend werd. Daarentegen kwamen er verdachte sectiebeelden voor, waarbij negatieve uitslagen van het
laboratoriumonderzoek volgden. Het is van belang hieraan aandacht te blijven besteden.
Daar het bovenstaande gelukkig uitzonderingen betreft
kan geconcludeerd worden dat de waarschijnlijkheidsdiagnose varkenspest in de meeste gevallen op basis van
anamnese en sectie kan worden vastgesteld.
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Een volledig laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd in
de volgende gevallen:
- op verzoek van de Veterinaire Dienst of de praktizerend dierenarts;
- op verzoek van de eigenaar van de varkens;
- naar aanleiding van sectiebevindingen op de gezondheidsdienst;
- bij alle ter sektie aangebeden geënte varkens.
Bij een volledig onderzoek wprdt materiaal van de tonsillen, de nier, de milt en het laatste gedeelte van de
dunne darm onderzocht. Bij e£n screeningsonderzoek beperkt men zich tot onderzoek:van de tonsillen.
c. Verzenden van onderzoekmateriaal naar het Centraal
Diergeneeskundig Instituut
Tot verzending van materiaal; naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut werd besloten:
a) op basis van anamnese;
b) op totaalaspect van het tér sectie aangeboden dier
(of dieren);
c) bij het vaststellen van een ontsteking van de tonsillen, van verbrede epiphysairlijnen en van bloedingen
in de galblaas.
Alle voor onderzoek aangeboden dieren worden voorzien
van een sectienummer, dat aan het varken bevestigd
wordt bij binnenkomst. Tijdejis de sectie wordt het indien aanwezige - identificatienummer (I. en R.-nummer) overgenomen op het sectieformulier. Verzameling
van onderzoekmateriaal vindt; plaats in plastic cupjes
met vermelding daarop van sectienummer en identificatienummer. De dierenarts neemt zelf het materiaal tijdens de sectie.
Het onderzoekmateriaal wordt per expresse (of indien
zonodig per koerier) verstuujrd naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad, vergezeld van een
formulier met daarop vermeld; naam en adres van de eigenaar, sectienummer en identificatienummer.
Tevens wordt de reden van injzending vermeld.
Een afschrift van dit formulier wordt verstuurd naar de
betreffende districtsinspectjie van de Veterinaire
Dienst. Hoewel dit gesuggereerd werd, is nooit verwisseling van materiaal geconstateerd.

IV. 5.

!;Ë^2ESÈ2EiüS2ïl^§E52ê3S_S§SiËE§5l_;5i®ï!2®2êËSlSHS^i2-ïS§£itHHt
Het klinisch beeld van varkenspest varieert van acute infecties met een hoge sterfte en typische post-mortem afwijkingen tot subklinische (asymptomatische) gevallen.
Terwijl subacute, chronische en atypische gevallen eveneens voorkomen.
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De meest verraderlijke vorm is de congenitale infectie,
waarbij biggen gedurende maanden virus kunnen uitscheiden
zonder dat ze ziekteverschijnselen vertonen. In hoge mate
worden de verschillen in het verloop van de infecties veroorzaakt door variatie in de virulentie van de virusstammen. Stammen met een hoge en lage virulentie kunnen naast
elkaar voorkomen en het klinisch beeld nog ingewikkelder
doen zijn. De variatie van de klinische verschijnselen en
de post-mortem bevindingen bemoeilijken de diagnosestelling. Om deze redenen dient de diagnose bij verdachte gevallen ondersteund te worden door laboratoriumonderzoek.
Sinds 1968 wordt het stellen van de laboratoriumdiagnose
m.b.t. varkenspest uitgevoerd in het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad. De diagnostische procedures
zijn gestandaardiseerd en gebaseerd op het ontdekken van:
- het varkenspestvirus;
- varkenspestvirus specifieke antigenen;
- antilichamen tegen het varkenspestvirus.
Materiaal om de diagnose te stellen bestaat uit tonsillen,
milt, nier en het laatste gedeelte van het ileum. Vriescoupes van de weefsels worden gekleurd met een direct anti-varkenspest conjugaat en onderzocht met de fluorescentie microscoop. De tonsillen zijn veruit de belangrijkste
organen om de diagnose varkenspest te stellen. Respectievelijk vertonen de tonsillen, het ileum, de milt en de
nier in 98, 71, 60 en 39 procent van de positieve dieren
fluorescentie. Gebleken is dat de tonsillen de eerste organen zijn die positief worden na besmetting. In subacute
en chronische gevallen werd het laatste deel van het ileum
vaak positief bevonden en in een aantal gevallen was het
het enige orgaan dat fluorescentie vertoonde. Deze diagnostische procedure, de ïmmuno-Fluorescentie-Test (IFT),
duurt ± drie uur. Indien het resultaat positief is, wordt
ter bevestiging het onderzoek herhaald met het oorspronkelijke materiaal. Het resultaat wordt dezelfde dag gerapporteerd aan de betreffende districts-inspectie van de
Veterinaire Dienst en aan de Veterinaire Dienst Centraal.
Indien genoemd onderzoek negatief verloopt, doch de anamnese, klinische- en/of sectiebevindingen toch in de richting van varkenspest wijzen dan wordt er een poging gedaan
het virus te isoleren in celcultures. Hiervoor wordt een
2 % suspensie van tonsillen, milt en nier geënt op PK-15
celcultures. De cultures worden na 24, 48 en 72 uren onderzocht op de aanwezigheid van fluorescentie.
Ongeveer 95 % van alle positieve gevallen worden gediagnostiseerd d.m.v. de IFT, ongeveer 5 % door virusisolatie
en de rest met de serologische methode.
Het gebruik van het C-stam-vaccin heeft enkele problemen
opgeroepen m.b.t. de diagnose met de IFT. De tonsillen van
varkens die, om wat voor reden dan ook, sterven binnen de
eerste 2 weken na een vaccinatie kunnen fluorescentie vertonen.

®
In dergelijke gevallen wordt materiaal in konijnen gebracht
om uit te maken of we met ent- of veldvirus te doen hebben»
Betreft het entvirus dan zal eejn konijn binnen 1-4 dagen
temperatuursverhoging krijgen, met veldvirus gebeurt dit
niet.
Veelvuldig kan antigeen of virus met een lage virulentie
slechts in een beperkt aantal zjieke of dode dieren worden
gevonden. Onder deze omstandigheden en eveneens om contacten op te sporen kan serologisCh onderzoek van grote betekenis zijn om de diagnose te sliellen. Gezien het feit dat
de vorming van antilichamen zich eerst 2 tot 3 weken na
een infectie ontwikkelt, moeten bloedmonsters niet eerder
dan 3 weken na het verdachte contact plaatsvinden.
Er staan verschillende serologische methodes ter beschikking, maar indien deze tot positieve resultaten leiden,
dienen deze resultaten te worden bevestigd door een neutralisatie-test. Alleen met deze laatste is onderscheid
te maken tussen de antilichamen t.a.v. varkenspest en de
antilichamen t.a.v. Bovine Virus Diarrhee (BVD). Men heeft
gevonden dat de incidentie van IBVD-infecties in fokzeugen
20 % is in Nederland, 28 % in Ierland en 40 % in W.-Duitsland. Om deze reden werd de neutralisatie-test voorgeschreven door de Raad van de EG als de enig geldige serologische methode in het EG-programma voor de bewaking
en uitroeiing van klassieke varkenspest. Met de op dit
moment gebruikte test kunnen grote aantallen monsters
verwerkt worden.

®
Hoofdstuk V; Bedrijfsrapportage - inventarisatie - tracering
Van elk t.a.v. varkenspest besmet en verdacht bedrijf dienen relevante gegevens op een bedrij fsrapport te worden genoteerd.
Ten behoeve hiervan is een standaardformulier vastgesteld (zie
volgende pagina).
in de afgelopen periode is gebleken dat niet bij alle districtsinspecties gebruik is gemaakt van het voorgeschreven formulier.
Bovendien moet het formulier op diverse onderdelen worden aangepast of uitgebreid. Een en ander is van groot belang om op uniforme wijze zoveel mogelijk gegevens vast te leggen die bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen van inzicht naar het ontstaan, verloop en de mogelijke verspreiding van varkenspest op een bedrijf.
Het bedrij fsrapport moet reeds bij het eerste bezoek aan het bedrijf zo volledig mogelijk worden ingevuld, waarbij een situatieschets van de ligging en indeling van de bedrijfsgebouwen niet mag
ontbreken.
Eveneens moeten de voorlopige traceringsgegevens worden genoteerd.
Het bedrij fsrapport kan dan worden gedeponeerd bij de administratie van de districts-inspectie waar naderhand gegevens kunnen worden ingevuld, (aanvullende traceringsgegevens uitslagen van onderzoeken enz.)
Het is belangrijk dat de ambtelijke dierenarts die een volgend bezoek aan een reeds gerapporteerd bedrijf gaat afleggen een copie
van het bijgewerkte bedrijfsrapport bij zich heeft.
In eerste instantie worden de traceringsgegevens aan de hand van
de registratieformulieren van de I- en R- regeling voor wat betreft
aan- en verkopen van het bedrijf genoteerd. De aan- en verkopen
van een bedrijf over de laatste 2 maanden zijn van belang om een
inzicht te verkrijgen in die mogelijke herkomst of verspreiding
van de varkenspest. De Identificatie- en Registratie regeling voor
varkens 1979 is gebleken een belangrijk hulpmiddel bij de tracering
te zijn.
Van de dieren afkomstig van een positief bedrijf worden op het destructiebedrijf de individuele oormerknummers vergeleken met de serie op de registratie formulieren. Het is ook mogelijk dat deze
werkzaamheden aan het levende dier op het bedrijf gebeuren. Ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst verrichten deze controles.
De voornaamste knelpunten die de A.I.D. bij deze controles tegenkomt zijn:
- tijdige informatie van een besmetverklaring van een bedrijf
vindt niet in alle gevallen plaats.
- in een aantal gevallen laat de afleesbaarheid van de I.& R.
merken te wensen over.
- bepaalde organisaties die vergunning hebben om een eigen I. & R.
systeem toe te passen v/erken in de praktijk vaak niet meer volgens de gestelde voorwaarden.
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Distrikt:
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Noord-Brabtnt

BEDRIJFSRAPPORT

(voorbeeld)

Bedrijfsschema: (alle hokken met het aantal daarin verblijvend» dieren vermelden. Bij schatting moet per hok en/of per dier de waarde worden
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Hoofdstuk VI; Maatregelen ten aanzien van een bedrijf verdacht of
besmet met varkenspest
VI. 1.

YëE^2£iï£«YËE]SiS£!ËS
Volgens art. 15 van de Veewet wordt onder verdacht vee
(lees: varkens in dit kader) verstaan: vee dat verdacht
wordt gevaar op te leveren voor besmetting. Per A.M.v.B.
wordt aangegeven wanneer dit het geval is en een termijn
gesteld waarbinnen dit het geval kan zijn.
De Burgemeester ener gemeente is volgens de Veewet degene
die op advies van de Inspecteur-Districtshoofd voorlopige
maatregelen neemt. Eén en ander dient schriftelijk te worden vastgelegd.
Praktisch betekent dit, dat zo spoedig mogelijk na een melding, door of namens de Inspecteur-Districtshoofd het aangemelde bedrijf wordt bezocht en geïnspecteerd. De Inspecteur-Districtshoofd bepaalt of er termen aanwezig zijn het
bedrijf onder officiële verdenking te plaatsen. Vaak worden
tijdens het bezoek aan het bedrijf en indien er reden het
bedrijf officieel verdacht te verklaren kentekenen aangebracht met de tekst: gebouw of terrein verdacht van een
besmettelijke varkensziekte.
Indien het gaat om een groot aantal bedrijven die door
de aanvoer van varkens van een positief bedrijf als verdacht kunnen worden beschouwd, wordt ook in een aantal
gevallen de gemeente geadviseerd de kentekenen zo spoedig
mogelijk te plaatsen.
Ingaande 1 juli '84 wordt zo spoedig mogelijk na een melding het aangemelde bedrijf namens de Kring Directeur (tevens Direkteur Distriktshoofd) bezocht door het Hoofd Levende Keuring of het personeel van het bestrijdingsteam.
Naast schriftelijke mededeling, door tussenkomst van de
Burgemeester, van het onder officiële verdenking plaatsen
van het bedrijf aan de eigenaar, houder of hoeder dient
dit ook zo spoedig mogelijk bekend te worden gemaakt aan
andere belanghebbenden o.a. de praktizerende dierenarts
van het bedrijf, de betreffende regionale A.I.D., de betreffende Gezondheidsdienst voor Dieren en de Veterinaire
Dienst (centraal).
Behalve het plaatsen van kentekenen wordt de eigenaar,
houder of hoeder een instructie overhandigd, waaraan hij
zich dient te houden zolang de officiële verdenking blijft
bestaan (zie onderstaande instructie).
Instructie (voorbeeld)

ggfjT
1. Aangifte doen van de ziekte ter gemeente-secretarie.
v
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2. Van de "verdachte" - of "controlebedrijven" mogen geen
varkens worden afgevoerd, tenzij de Burgemeester hiertoe ontheffing verleent.
3. Vöör de ingangen van de bedrijfsgebouwen jute-zakken
leggen, gedrenkt in een 1% natronloogoplossing in water
(3 eetlepels natronloog oplossen in een volle emmer
water).
4. Honden en katten moeten opgehokt worden.
5. Mest en gier mogen niet worden afgevoerd.
6. De mesthopen moeten met een 1% natronloogoplossing in
water overgoten worden.
7. De mest, die dagelijks op de mesthopen wordt gebracht,
eveneens met een 1% natronloogoplossing overgieten.
8. Bedrijfskleding na afvoer van de zieke varkens direct
doen wassen, na vooraf koken in een soda-oplossing.
9. Na de reinigingswerkzaamheden op het bedrijf Óók deze
werkkleding direct doen wassen, na vooraf koken in een
soda-oplossing.
10. Schoenen, laarzen en klompen met 1% natronloogoplossing
grondig reinigen en ontsmetten.
VI. 2.

§®§5)êt_verklaren
Tijdens de huidige varkenspestepizoötie worden besmette
bedrijven eerst dan besmet verklaard nadat de uitslag
van het onderzoek op varkenspest, uitgevoerd door het
Centraal Diergeneeskundig Instituut een positief resultaat heeft. Het bedrijf wordt daarna geruimd. In een enkel geval, indien klinische verschijnselen van varkenspest duidelijk aanwezig zijn, wordt een bedrijf geruimd
voordat de uitslag van het C.D.I. bekend is.
Een negatief resultaat van het onderzoek van het C.D.I.
t.a.v. bedrijven waar zeer sterke verdenking op rust en
die bij herhaald onderzoek toch besmet blijken te zijn,
heeft het grote nadeel, dat deze bedrijven, indien zij
niet tijdig worden geruimd, nog gedurende een bepaalde
tijd gevaar blijven opleveren voor verspreiding van varkenspest.
In de loop van 1984 is men er toe overgegaan om na zeer
zorgvuldig klinisch onderzoek en tracering verdachte bedrijven te ruimen.
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Een positieve uitslag van een onderzoek wordt ten spoedigste door de Inspecteur-Districtshoofd ter kennis gebracht
aan de Gemeente waarin het bedrijf gelegen is, aan de varkenshouder, de practizerende dierenarts van het bedrijf,
de Gezondheidsdienst voor Dieren, de A.I.D., de Veterinaire
Dienst centraal en aan eventuele andere belanghebbenden.
Het kenteken met het opschrift "varkenspest besmet gebouw
(terrein)" wordt zo spoedig mogelijk zodanig geplaatst bij
de toegang tot de verblijfplaats(en) van de besmette dieren dat het duidelijk vanaf de openbare weg zichtbaar is.
Het plaatsen van het kenteken, evenals de verdere door de
Inspecteur-Districtshoofd nodig geachte maatregelen omtrent taxatie en afvoer van de dieren ter destructie, ontsmetting van het bedrijf e.a. worden aan de Burgemeester
schriftelijk bekend gemaakt of bevestigd.
VI.3.

Taxatie
Alvorens tot de afvoer en vernietiging van de varkens van
het besmette bedrijf of vernietiging van andere besmette
voorwerpen wordt overgegaan, worden de varkens of de voorwerpen gewaardeerd.
De taxatie geschiedt door een door de Burgemeester benoemde deskundige. Aan de eigenaar van de varkens wordt door
Het Rijk voor de zieke dieren, 50% van de getaxeerde waarde in gezonde toestand en voor de verdachten (en nog gezonde dieren) 100% van deze waarde als schadeloosstelling
uitgekeerd.
In het algemeen levert de taxatie voor de varkenshouder
geen problemen op, slechts in een enkel geval was in de
afgelopen jaren het taxatiebedrag te laag naar de mening
van de varkenshouder zodat hij niet terstond het taxatieformulier wilde ondertekenen.
Overeenstemming werd steeds bereikt zodat de afvoer van
de dieren van het bedrijf hoogstens enkele uren vertraging opliep. Taxatie vindt steeds plaats in aanwezigheid
van een ambtenaar van de Veterinaire Dienst (opzichter).
Daar waar op de bedrijven zich varkensvoer in de stal of
in open verbinding met de stal bevindt wordt ook dit getaxeerd, afgevoerd en vernietigd.

l2E_§2.5ëI_i2iêS_5ïëEYlïl •
Volgens art. 5 lid 1 van de Richtlijn 80/217/EG (bestrijdingsrichtlijn) moet een lidstaat erop toezien dat de bevoegde autoriteit, wanneer de aanwezigheid van varkenspest
officieel wordt bevestigd, o.a, beveelt:
- alle varkens op het bedrijf onverwijld onder officieel
toezicht af te maken, op zodanige wijze dat alle gevaar
voor verspreiding van het varkenspestvirus zowel tijdens het vervoer als tijdens het afmaken voorkomen wordt.
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- voornoemde varkens na het afmaken onder officieel toezicht te vernietigen op zodanige wijze dat alle gevaar
voor verspreiding van het varkenspestvirus voorkomen
wordt.
Volgens art. 5 lid 2 is het ook mogelijk de niet besmette
- en de niet van besmetting verdachte varkens - te slachten
en het vlees een warmtebehandeling te geven, waardoor het
varkenspestvirus wordt vernietigd. Gezien de risico's en
de kosten heeft Nederland hiervan afgezien.
Voor de afvoer van varkens van besmette bedrijven wordt
gebruik gemaakt van veewagens, die langs vloer, zij- en
achterwanden tot + 1 m, hoogte bekleed zijn met dik landbouwplastic. Op de vloer over het plastic zijn houten
vlonders aangebracht, deze kunnen echter niet altijd voorkomen dat het plastic wordt beschadigd.
Grote kritiek is dan ook geuit, zowel binnen de Veterinaire Dienst als vanuit het bedrijfsleven, tegen het op
deze wijze doen plaatsvinden van het vervoer.
Men wijst hierbij op de mogelijkheid dat door het uitlekken van vloeibare excreta verspreiding van varkenspest
kan gebeuren. Bovendien is het gebruik van veewagens psychologisch geen goede zaak daar, weliswaar na reiniging en
ontsmetting onder toezicht, deze wagens een volgende dag
wederom voor reguliere varkenstransporten kunnen worden
ingezet.
Een bijkomend nadeel is dat er relatief weinig varkens
geladen kunnen worden (slechts één laag). Transport ondernemers zullen bij voorkeur niet hun nieuwste materiaal
inzetten wegens de veelvuldige ontsmetting met natronloog
en doordat er geen regelmatig even groot aanbod van af te
voeren varkens is, zijn vaste afspraken niet te maken en
vergt het keer op keer veel tijd om voldoende vervoer te
organiseren, zeker op de marktdagen.
Tenslotte dient het vervoer van levende varkens te voldoen aan de eisen die er op dit gebied bestaan. (Wet Dierenvervoer)
De veewagens worden na het afladen van de varkens onder
toezicht gereinigd en ontsmet. Het gebruikte landbouwplastic wordt vernietigd.
Een nog zo zorgvuldige organisatie kan niet altijd voorkomen dat er wachttijden bij het laden of lossen optreden.
Conclusie/aanbeveling;
De huidige wijze van afvoer van varkens ter destructie
(vaak lange aanvoerlijnen) is arbeidsintensief duur en
veterinair/technisch gezien niet de meest juiste.
Aangekomen op het destructiebedrijf worden de varkens onder officieel toezicht gedood d.m.v. uitlaatgassen van
slecht afgestelde benzinemotoren. Deze methode is uit
ethiëch oogpunt minder geschikt.
Sedert 1982 is onderzoek gedaan naar alternatieve methoden.
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De ontwikkeling met de beste toekomst lijkt verplaatstof verrijdbare electrocutie-apparatuur, zodat de varkens
op de bedrijven kunnen worden gedood en in hermetisch af
te sluiten destructiewagens vanihet bedrijf naar de destructor kunnen worden vervoerd.iEen groot aantal van de
genoemde nadelen van de huidigei wijze van vervoer kan hiermede worden ondervangen.
In augustus '84 was een prototype van de voorgestelde elec-^
trocutie-apparatuur na experimenten op een destructiebedrijf
nagenoeg gebruiksgeschikt.
Een aantal beleidsvragen zoals: wel- of niet verrijdbaar
in welke mate bij plaatsing rekening gehouden moet worden
met de ethische aspecten t.a.v.; de omgeving (bv. door afschermen van de 'apparatuur), hoeveel apparaten aanschaffen, wie zal de apparatuur in onderhoud hebben en bedienen moeten binnen zo kort mogelijke tijd worden opgelost.
Enkele aanbevelingen zijn verder:
- een instructie voor de chauffeur en bijrijder van de veewagen betreffende hygiënische maatregelen t.a.v. het laden en lossen van varkens van een met varkenspest besmet
bedrijf.
- zo mogelijk een route aanwijzen voor de rit bedrijf destructor die zo min mogelijk door gebieden met een
hoge varkensdichtheid voert doch bij voorkeur de grote
doorgaande wegen volgt (in de meeste gevallen gebeurt
dit reeds).

a. Reiniging en ontsmetting op de bedrijven (preventief)
Naar aanleiding van de uitbraken van varkenspest in
1977, die aanzienlijke consequenties hebben gehad voor
de totale varkenshouderij, heeft een nadere bezinning
plaatsgevonden over de verspreiding, preventie en bestrijding van virulente varkensziekten zoals varkenspest.
Door de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren zijn in
dit kader voorstellen uitgewerkt om tot maatregelen in
de varkenshouderij te komen> die aanvullend op de I, en
R-regeling van kracht moesten worden om de kans op het
uitbreken van varkensziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betreft ondermeer realisering van bedrij fshygiënische voorzorgsmaatregelen en het stellen van extra
eisen aan biggenopfok- en handelsbedrijven, welke pas
per 1 februari 1983 zijn vastgelegd in:
- Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij
het houden van varkens van het Landbouwschap;
- Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij
de verhandeling van varkens van het Bedrijfschap
voor de Handel in Vee.

Onder bedrij fshygiënische maatregelen wordt verstaan
het voorhanden hebben v$n schone laarzen en een stofjas, al dan niet van pléstic, of overall voor bezoekers, alsmede het plaatsen van ontsmettingsbakken bij
de ingang van alle bedrijfsgebouwen op de varkenshouderijbedrijven, zoals dit bij een groot aantal bedrijven thans reeds plaatsvindt. De varkenshouder is verplicht zorg te dragen, dat het hiervoor genoemde door
bezoekers op zijn bedrijf wordt gebruikt, met dien verstande dat deze desgewenst eigen schoeisel mogen gebruiken. De ontsmettingsbakken moeten zijn voorzien
van een werkzaam ontsmettingsmiddel. Indien varkenshouders andere bedrijven bezoeken waar varkens worden
gehouden, dienen zij gebruik te maken van aldaar ter
beschikking gestelde schone stofjassen of overalls en
van schone laarzen. Het gebruik van plastic hoesjes
over de schoenen moet - gezien de geringe effectieve
werking - bij uitzondering toegestaan worden, indien
niet voldoende of niet passende laarzen voorhanden zijn.
Op biggenopfok-/handelsb|edrijven wordt varkensmateriaal
van verschillende herkomst samengebracht, waardoor de
kans op uitbraak van besmettelijke ziekten wordt vergroot. Hierdoor is een regelmatige veterinaire controle
en bedrij fsbegeleiding door een praktizerend dierenarts
en medewerkers van de Gezondheidsdiensten voor Dieren
noodzakelijk. In de verordening is voor deze bedrijven
opgenomen een registratieverplichting bij resp. het
Landbouwschap en het Bedrijfschap voor de Handel in Vee
en een verplichte deelneming aan de georganiseerde varkensgezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Bedoelde deelneming houdt in dat de desbetreffende bedrijven zich dienen te houden aan een aantal bepalingen
van het Reglement Varkensgezondheidszorg 1982 van de
Stichting Gezondheidszorg voor Dieren.
Voorts schrijft de verordening voor de biggenopfok-/
handelsbedrijven een aantal extra bedrijfshygiënische
maatregelen voor, die moeten worden nageleefd om de
kans op varkensziektenuitbraken, die consequenties
voor de totale varkenshouderij hebben, te verkleinen.
Naleving
- Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij
het houden van varkens; In het algemeen kan gesteld
worden, dat op de grotere bedrijven de vereiste voorzieningen tijdens de controles van de AID aanwezig
waren, bij een groot aantal bedrijven zelfs reeds
vóór het in werking treden van de verordening.
Op de kleinere bedrijven bleek dat hier en daar de
vereiste voorzieningen geheel of gedeeltelijk ontbraken, echter bij hercontrole voldeden de meeste nalatigen aan hun verplichtingen.
v
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- Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij
de verhandeling van varkens:! Daar enkele jaren geleden door de Veterinaire Dijenst bij de export van
varkens bepaalde voorschriften (waaronder ook hygiënische) aan de handelsbedrijven gesteld zijn,
waren op veel handelsbedrijven reeds preventief hygiënische voorzieningen aanwezig.
Deze verordening heeft de aanschaf van hygiënische
voorzieningen vooral op de kleinere handels bedrijven bevorderd.
Voorts heeft zich een aantal handelsbedrijven gemeld
bij het Bedrijfschap voor de Handel in Vee en bij de
Gezondheidsdiensten voor Dieren.
Reiniging en ontsmetting op wegens varkenspest
geruimde bedrijven
Direct na ruiming van het bedrijf volgt een eerste
"vuile" ontsmetting met natronloog van het bedrijf om
verspreiding van het mogelijk aanwezige virus tegen
te gaan.
Daarna krijgt de varkenshouder opdracht zijn bedrijfsgebouwen grondig te reinigen.,
In het belang van zichzelf en;de overige varkenshouders in de beschermingszone (ttiet een straal van 2 km),
dient de varkenshouder zo snel mogelijk de reiniging
uit te voeren.
Controle op deze reiniging vindt plaats door een opzichter van de Veterinaire Dienst.
Voorts wordt ernaar gestreefd:de aanwezige ratten en
muizen op het bedrijf te verdelgen.
Vooral na de afvoer van de varkens en het varkensvoer
en de eerste behandeling met natronloog van een bedrijf
is het aannemelijk dat het ongedierte andere verblijfen voedselplaatsen opzoekt.
Zo is in het entgebied Middenj-Brabant getracht tot een
georganiseerde aanpak van de rattenbestrijding te komen,
maar dit is echter onvoldoende van de grond gekomen.
Het mechanisch overbrengen vaji varkenspestvirus zou mogelijk kunnen zijn.
Duidelijkheid hieromtrent en een goede algemene instructie omtrent tijdstip en wijze; van ongediertebestrijding
is wenselijk.
Tevens worden de eventueel aanwezige aangebroken voorraden medicijnen ingenomen, gesteriliseerd en vernietigd.
Direct na de reiniging volgt een 2e ontsmetting met
natronloog.
De kosten van alle ontsmettingen op het bedrijf zijn
voor rekening van de overheid;.

(49)

Indien zich in de beschermingszone binnen 15 dagen,
aanvankelijk na de eerste ontsmetting, later na de
tweede ontsmetting geen calamiteiten meer voordoen,
wordt de beschermingszone opgeheven.
Direkt na het vrijgeven van het bedrijf dient zonodig
de mest afgevoerd te worden (zie hoofdstuk VI.6.),
waarna ontsmetting van de gierkelders en de onderzijde
van de stalroosters volgt. Daarna kan worden herbevolkt.
c. Reiniging en ontsmetting veewagens
Op grond van de "Beschikking onstmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976" moeten veewagens, waarmee
vee niet zijnde eenhoevige dieren, wordt vervoerd,
maximaal een week voor de dag van vervoer dan wel op
de dag van vervoer zijn gereinigd en ontsmet.
Onmiddellijk na het vervoer van kalveren tot 225 kg
of varkens naar een slachtplaats dient de veewagen te
worden gereinigd en ontsmet op de slachtplaats waar de
dieren zijn afgeleverd of, indien daar geen reinigingsen desinfectieplaats aanwezig is, op de dichtstbijzijnde ontsmettingsplaats van gemeentewege of onder gemeentetoezicht.
Verder is in de Beschikking o.a. bepaald, dat de ontsmetting door een hete stoomstraal, dan wel door begieten, besproeien of op andere wijze van behandelen
met een oplossing van één procent natronloog op water
of van vijf procent soda op water met een temperatuur
van tenminste 80°C., dient te geschieden.
Voor de reiniging en desinfectie van een vervoermiddel
moet in een daarvoor bestemd, bij het vervoermiddel
behorend, boekje aantekening worden gehouden. Deze aantekeningen worden door de toezichthoudende persoon afgetekend.
Het toezicht op deze bepalingen geschiedt door de Rijkskeurmeesters of door een door hem aangewezen persoon
(b.v. personen van gemeentelijke diensten, keurmeesters
of werknemers van slachthuizen). Ook de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie heeft een kontrolerende
taak op de naleving van de voorschriften ten aanzien
van de reiniging en desinfectie van veewagens.
Zij oefent deze taak steekproefsgewijze uit op veemarkten en slachterijen etc.
Op bovengenoemde bepalingen ten aanzien van de reiniging
voor het vervoer, zijn enkele uitzonderingen gemaakt nl.:
- aanhangwagens achter tractoren bestemd en gebruikt voor
eigen vervoer van vee (geen uitzondering van aanhangwagens achter personenauto's);
- vervoer van vee vanuit het buitenland, mits een door
de bevoegde autoriteiten afgegeven geldig certificaat
'aanwezig is. Waaruit blijkt, dat het vervoermiddel
voor inlading van de zending is gereinigd en gedesinfecteerd.
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Wel is onmiddellijke reiniging en desinfectie na vervoer van kalveren tot 225 kg of van varkens vereist;
- idem voor wagens met een buitenlands kenteken;
- uit veewagens die zonder vee vanuit het buitenland
naar Nederland komen moet alleen mest, stro en strooisel verwijderd zijn.
Ontheffingen zijn mogelijk, indien aangetoond wordt,
dat op het bedrijf zelf voldoende voorzieningen voor
reiniging en desinfectie aanwezig zijn. Voorwaarde is
dan steeds, dat de houder van de ontheffing zijn voertuig op de dag van het gebruik, na gebruik reinigt.
Als kanttekening bij déze beschikking kan de vraag gesteld worden of reiniging van veewagens, gebruikt voor
ander vervoer dan van varkens naar slachthuis of veemarkt of van kalveren met een gewicht van minder dan
225 kg, met een frequentie van 1 maal per 7 dagen als
afdoende maatregel gezien kan worden b.v. vervoer van
fok- en gebruiksvarkens, biggen e.d. levert ten aanzien van de verspreiding van besmettelijke dierziekten
(b.v. varkenspest), zekere risico's op.
Een ander aspect betreft de controle-problematiek ten
aanzien van de reiniging en desinfectie van veewagens
buiten het terrein van het slachthuis.
De slachthuispoort is op zich een goed controlepunt.
Controle buiten de slachthuispoort is minder eenvoudig.
In een nadere instructie aan de Rijkskeurmeesters is
het ontsmettingsmiddel Natriumdichloorisocyanaat (0,25%)
(o.m. Stafilex ) als middel toegelaten, dat niet-corrosief is en uitstekende bactericide en viricide eigenschappen heeft. Daarmee is aan het bezwaar tegen het
gebruik van het agressieve natronloog tegemoetgekomen.
In de voorschriften betreffende het veeartsenijkundig
toezicht op veemarkten is bepaald dat "op of nabij het
voorterrein van veemarkten een voldoende voorziening
voor de reiniging en ontsmetting van veewagens aanwezig
is". Reiniging en desinfectie op een ander dan aangewezen deel van het veemarktterrein is niet toegestaan.
In de "Beschikking marktregeling varkens 1983" is bepaald, dat veewagens waarmee varkens op veemarkten zijn
aangevoerd, onmiddellijk na lossing van de varkens op
de markt of op de dichtstbijzijnde voorziening, indien
deze niet op de markt bestaat, gereinigd en ontsmet
moeten worden. Uitgezonderd daarvan die gevallen, waarin met de betreffende wagen varkens rechtstreeks naar
een slachthuis worden afgevoerd.
In de E.E.G.-richtlijn Gezondheidsvraagstukken Vers
Vlees is bepaald, dat een slachthuis moet beschikken
over "Gelegenheid en voldoende voorzieningen van het
reinigen en ontsmetten van voertuigen". De aangepaste
richtlijn die per 1 januari 1985 van kracht wordt bevat dezelfde bepaling, maar staat uitzonderingen toe,
indien er een officeel erkende installatie in de nabijheid van de slachterij is gesitueerd en de reiniging
en desinfectie daar plaatsvindt.
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In een instructie aan de Rijkskeurmeesters is vastgelegd, dat dit betekent, dat om aan de voorwaarden over
erkenning te voldoen men dient te beschikken over een
installatie om onder hoge druk (50 atm., waterverbruik
11-13 liter/min.) om te reinigen en over een installatie om het ontsmettingsmiddel te versproeien. (Een
gieter is hiertoe onvoldoende).
Voor niet E.E.G.-erkende slachterijen geldt deze verplichting niet.
Ten aanzien van weegplaatsen bestaan geen wettelijke
voorschriften met betrekking tot het aanwezig zijn
van een installatie voor reiniging en desinfectie.
De afvoer van mest en strooisel is niet aan bepaalde
regels gebonden, waardoor risico's in bepaalde situaties, zoals het voorkomen van varkenspesthaarden, wellicht niet alleen denkbeeldig zijn, indien de van vele
plaatsen afkomstige mest over een zeker gebied verspreid wordt.
De actuele situatie met betrekking tot varkenspest en
Salmonella besmetting vormt een belangrijke reden om
een goede reiniging en desinfectie van veetransportmiddelen na te streven.
Teneinde inzicht te krijgen in de wijze van uitvoering
van deze reiniging en desinfectie is door de technische
buitendienst van het produktschap en de I.C.M. op een
aantal plaatsen de situatie in ogenschouw genomen.
De resultaten van deze inventarisatie zijn op een bijlage weergegeven.
De conclusies hieruit en uit het bovenstaande kunnen
als volgt worden samengevat.
- De wetgeving is niet geheel sluitend met betrekking
tot alle veevervoer o.a. een deel van het eigen vervoer. Ook is het de vraag of de eisen voor niet-slachtvarkens voldoende zijn.
- De technische uitrusting en inrichting van de reinigings en desinfectieplaatsen laat in een aantal gevallen te wensen over.
- Het ontbreken van adequate reinigingsmogelijkheden
maakt naleving van de voorschriften erg moeilijk.
- Gedetailleerde eisen aan de reinigingsplaat (ligging,
helling, waterafvoer etc.) en de reinigings- en desinfectie installatie ontbreken ten dele.
- Het kostenniveau dat een goede reiniging en desinfectie met zich meebrengt ligt in de praktijk zeer verschillend. De bedragen die verschuldigd zijn variëren
van ƒ 1,20 tot ruim ƒ 3 5 , — .
De kwaliteit van de voorzieningen is daarmee niet altijd in overeenstemming.
Uniformering lijkt gewenst.
- De controle en het toezicht zijn niet in alle gevallen adequaat.
- De investeringen in een goede reinigings- en desinfectieplaats zijn niet gering.
v
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Afhankelijk van de bestaande faciliteiten zal een deel
van dit bedrag nodig zijn om de situatie te optimaliseren. Geschat wordt, dat optimalisering van de reinigings- en desinfectieplaatsen voor geheel Nederland
een investering zal gaan vergen van in totaal 1 3 2
miljoen gulden.
De praktische situatie van dit moment in ogenschouw
genomen lijkt verbetering gewenst.
Het verdient aanbeveling de voorschriften in een aantal opzichten aan te passen alsmede de controle op naleving daarvan te verbeteren.
Nadere uitwerking van situaties waarin reiniging en
desinfectie moet plaatsvinden en van de voorschriften
waaraan de plaatsen en hun uitrusting moeten voldoen.
Binnen het Ministerie van Landbouw is ook reeds langere
tijd aandacht aan deze onbevredigende situatie besteed.
Een wijziging van de Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens is in voorbereiding.
De hoge investeringen die een goede voorziening voor
reiniging en desinfectie met zich meebrengt en de hoge
tarieven vormen een rem op verbetering.
Conclusie: Op korte termijn dient de Beschikking "Ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens"
aangepast te worden!
VI.6.

Mestafvoer
Het verwijderen van de mest/gier uit de gierkelders is
vanaf 15 dagen na de 2e ontsmetting in overleg met de
Veterinaire Dienst toegestaan. Vaak duurt het zelfs wat
langer voordat de mest wordt afgevoerd.
Tijdens het transport van de mest naar de betreffende
percelen worden de banden van het vervoermiddel ontsmet
en de uitvoeropening van de giertank afgedekt.
Daar over de overlevingskansen van varkenspestvirus in
mest weinig bekend is, wordt in; het algemeen geadviseerd
de mest uit te rijden over bouwland, waarbij rekening gehouden dient te worden met de windrichting en de situering
van de overige varkenshouderijbedrijven.
Conclusie: Nader onderzoek naar de overlevingskansen van
varkenspestvirus in mest kan worden aanbevolen.

VI.7.

Controles
Met controles in de zin van dit hoofdstuk worden bedoeld:
a. de controles en het toezicht op de werkzaamheden t.a.v.
een positief bedrijf.
b. de controles van bedrijven die door de tracering op enirge'manier in verbinding staan met een positief bedrijf.
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ad a Goed opgeleid personeel van de Veterinaire Dienst in
de functie van opzichter kan hier de meeste controleen toezichthoudende werkzaamheden verrichten.
- het invullen van een voorlopig bedrij fsrapport m.u.v.
de klinische beoordeling van het bedrijf en het bepalen van het aantal "zieke" dieren. Beide laatste
werkzaamheden moeten door een ambtelijk dierenarts
geschieden.
- tracering aan de hand van de registratieformulieren,
oormerknummers en van de varkenshouder verkregen
inlichtingen.
- toezicht bij de taxatie, ruiming en desinfectie van
de bedrijven.
- toezicht op het destructiebedrijf t.a.v. het afmaken van de dieren.
- controle op de reiniging van het bedrijf en de e.v.t.
voortijdige mestafvoer.
Naast duidelijke instructies omtrent het bovenstaande moet de mogelijkheid aanwezig zijn om een ambtelijk dierenarts te raadplegen of in te schakelen.
Alle relevante gegevens moeten op het bedrij fsrapport
worden vermeld.
ad b Behalve de bedrijven die onmiddellijk na de tracering
als officieel verdacht kunnen worden aangemerkt en
ingesloten is er vaak in verband met een positief
bedrijf een aantal bedrijven dat gecontroleerd moet
worden omdat er weliswaar verbindingen zijn te leggen met een positief bedrijf doch om andere redenen
dan door de verplaatsing van dieren (vervoer, castreur, dierenarts enz.)
- alle genoemde bedrijven dienen een meer of minder
aantal malen te worden bezocht. Het zwaartepunt
zal liggen bij de klinische beoordeling van de dieren op de bedrijven, zodat hiervoor de ambtelijke
dierenarts de aangewezen functionaris is.
Ook hiervoor dienen instructies aanwezig te zijn en
nauwkeurig rapport van te worden bijgehouden.
Bij de personeelsbezetting i.v.m. de uitvoerende taken van de Veterinaire Dienst zal hier rekening mee
gehouden moeten worden. Indien nodig zal acuut extra
personeel beschikbaar moeten zijn.
VI.; 8 .

Sëïkevolking

Na de eerste ontsmetting heeft de varkenshouder de gelegenheid zijn bedrijf te reinigen. Een vaste periode is
niet voorgeschreven. Om twee redenen zal hij trachten de
reiniging zo vlot mogelijk te laten verlopen n.1.:
- sociale controle van eigenaren van buurtbedrijven die
t.g.v. het positieve bedrijf binnen een gebied met een
vervoersverbod zijn komen te liggen;
v
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- des te eerder de reiniging is voltooid, des te sneller
kan het bedrijf mogelijk worden herbevolkt. Een vaste
periode voor de reiniging en 2e ontsmetting zou in overweging genomen kunnen worden.
Na de controle op de reiniging vindt aansluitend een 2e
ontsmetting plaats waarna na 15 dagen herbevolking kan
plaatsvinden. Begin 1984 is hier de toevoeging aangebracht:
echter niet binnen 30 dagen na constatering.
Juist voor de herbevolking dient de mest te worden uitgereden (zie paragraaf 6).

®
Hoofdstuk VII: Maatregelen ten aanzien van een gebied rond een
besmet bedrijf
VI1.1.

Vervoersverboden
Op grond van art. 37 Veewet is ieder eigenaar, houder of
hoeder van ziek of verdacht vee verplicht ervoor zorg te
dragen, dat dit vee het bedrijf, waar het wordt gehouden
niet verlaat, tenzij met schriftelijke toestemming of
krachtens bevel van het districtshoofd van de Veterinaire
Dienst. Aan die toestemming kunnen de voorschriften en
beperkingen worden verbonden, die het districtshoofd ter
voorkoming van verspreiding van smetstof noodzakelijk acht.
Volgens art. 38 Veewet kan tot voorkoming van besmetting
door de Minister van Landbouw en Visserij worden verboden
of niet dan voorwaardelijk worden toegestaan dat vee, met
name genoemde dierlijke producten, veevoeder en andere
voorwerpen welke dragers van smetstof kunnen zijn, worden
vervoerd binnen het Rijk of uit, naar of binnen bepaalde
gedeelten van het Rijk.
Het districtshoofd van de Veterinaire Dienst is bevoegd
het vervoeren van vee te verbieden in een gebied met een
straal van 8 km. of minder rondom een gebouw of terrein
dat door het plaatsen van een kenteken besmet of van zodanige besmetting verdacht is verklaard.
De Minister van Landbouw en visserij kan voor een aangewezen gebied het bij art. 37 bepaalde van overeenkomstige
toepassing verklaren t.a.v. gezond vee.
In art. 9 van de Richtlijn 80/217/EG is o.m. gesteld dat
de bevoegde autoriteit, zodra officieel de diagnose van
varkenspest is gesteld, om het besmette bedrijf een beschermingszone (zone de protection) met een straal van
minstens 2 km. afbakent en dat de maatregelen in het beschermingsgebied minstens 15 dagen van kracht blijven na
de opruiming van alle varkens van een positief bedrijf en
nadat de reinigings- en ontsmettingswerkzaamheden werden
uitgevoerd.
1.1. Vervgersverbod_tiaivi_gebied_met_een_stra

t§ÜE§^§§2öi3slSiS2i
Tot 10 augustus 1982 werd rond een positief bedrijf
steeds een beschermingszone ingesteld met een straal
van 2 km. gedurende 15 dagen. Een aantal malen ontstonden er extra problemen indien bedrijven in het
overlappingsgebied van twee na elkaar ingestelde beschermingszones langer bleven ingesloten.
In deze overlappingsgebieden werd na een klinisch onderzoek op de bedrijven een ontheffing verleend of
voor de afvoer van slachtvarkens naar een aangewezen
slachthuis, waar de geslachte dieren voorzien werden

®
van het binnenlands goedkeuringsmerk of het EG "kruisstempel" of voor de afvoer yan mestbiggen naar een
bedrijf gelegen in dezelfde! beschermingszone.
De ontheffingen werden door of namens het districtshoofd van de Veterinaire Dienst verleend.
Een beschermingszone moet zo spoedig mogelijk na het
bekend worden van een positief bedrijf worden ingesteld om ongewenst vervoer van varkens uit een dergelijk gebied te kunnen voorkomen.
Terstond wordt door het districtshoofd van de Veterinaire Dienst een Inspecteursbeschikking ingesteld
en al of niet in nauw overleg met de gemeente waarin
het positieve bedrijf is gelegen de beschermingszone
op een kaartje uitgezet. Genoemde beschikking en kaart
worden door de gemeenten opjenbaar gemaakt en de gemeente moet zorgen voor afbakening van de beschermingszone d.m.v. waarschuwingsborden.
Gezien het feit dat de tekdt "2 km. rond een positief bedrijf" soms zeer letterlijk wordt genomen zijn
de waarschuwingsborden hier niet altijd praktisch geplaatst. De beschermingszone moet een straal hebben
van minstens 2 km. men moet dan ook i.p.v. een kaartje met een cirkel, een nauwkeurig langs afgebakende
grenzen vastgesteld gebiedjop een kaart presenteren.
Hierdoor is het mogelijk d^ waarschuwingsborden in
het veld te zetten op exact dezelfde plaatsen als
door het kaartje worden aangegeven.
Dat hiermede soms de grens van de beschermingszone
plaatselijk verder dan 2 km. van het positieve bedrijf ligt is niet bezwaarlijk.
De controle op de naleving van een vervoersverbod
wordt uitgevoerd door de ambtenaren van de A.I.D.,
in vele gemeenten bijgestaan door politieambtenaren.
Ten aanzien van de afbakening van de beschermingszone verdient het aanbeveling aan de volgende punten
aandacht te besteden;
- vooral langs snelwegen zijn de waarschuwingsborden
te klein; aanbevolen wor^t in overleg met de Directie Rijkswaterstaat grotere borden te plaatsen
- vanwege bezwaren van Rijkswaterstaat kunnen de
waarschuwingsborden vaaki niet op de juiste plaats
geplaatst worden; nader overleg met de Directie
Rijkswaterstaat hierover; is gewenst.
- waarschuwingsborden dienen ruimschoots voor een beschermingszone geplaatst te worden, zodat de veewagens bij nadering van een dergelijk gebied tijdig
de route kunnen aanpassen.
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1.2. Yervoersverbod_tiaivi-een_2ebied_met_een_str
schikking)_
De eerste maal werd op 10 augustus 1982 door het districtshoofd van de Veterinaire Dienst in het district
Noord-Brabant van de mogelijkheid gebruik gemaakt een
groter vervoersverbod in te stellen dan de gebruikelijke 2 km. zone, gezien de varkenspestsituatie.
In het algemeen kan hier hetzelfde opgemerkt worden
als onder 1.1. Ook hier werd in bijzondere ("knijp"gevallen) situaties ontheffing voor de gecontroleerde
afvoer van varkens gegeven, doordat er reeds in hetzelfde gebied een aantal beschermingszones van 2 km.
aanwezig waren, de insluitperiode voor een aantal bedrijven werd hierdoor te lang. Het grotere vervoersverbod werd op 5 september 1982 wederom opgeheven.
1.3. Vervoersverbod_tiaivi_een_gebied_met_een_stra
Door de concentratie van het aantal uitbraken vooral
in een deel van de Brabantse Kempen, het in dit gebied
door overlapping van beschermingszones grote aantal te
verlenen ontheffingen en om een aantal extra maatregelen goed tot z'n recht te laten komen, werd op 1
november 1982 de Ministeriële Beschikking vervoersverbod varkens- Hooge Mierde, Reusel en Luijksgestel in-2
gesteld. Dit gebied met een oppervlakte van + 234 km
sloot aan bij een vervoersverbod in een gedeelte van
de provincie Antwerpen in België.
In de loop van de maand october werd het landelijk
serologisch screeningsonderzoek in het kader van de
uitvoering van het Nationale plan stopgezet o.a. om
de onderzoekcapaciteit op het C.D.I. geheel aan te
wenden voor onderzoek van materiaal uit het meest bedreigde gebied. Per 1 november 1982 werden de volgende extra maatregelen m.b.t. de opsporing van varkenspest van kracht:
- streekonderzoek; onderzoek van tonsillen uit alle
kadavers tot een leeftijd van drie maanden afkomstig uit het per 1 november ingesloten gebied.
De kadavers werden hiervoor apart verzameld. Dit
onderzoek werd in januari 1983 gestopt wegens de
grote arbeidsintensiviteit in verhouding tot het
geringe resultaat.
- ;traceringsonderzoek:
stroomopwaarts; het nemen van bloedmonsters van
een gedeelte van de varkens op bedrijven die meer
dan drie weken geleden toeleverancier geweest zijn
. aan een positief bedrijf.
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stroomafwaarts; het overnemen voor proefslachting
en onderzoek op varkenspest van zo mogelijk het
gehele transport op een bedrijf dat afnemer is van
een positief bedrijf in dé laatste twee weken.
Is het tijdstip van transport van varkens langer
dan 2 S 3 weken geleden d^n vindt bij een gedeelte
van de dieren serologisch;onderzoek plaats.
buurtonderzoek; het nemen van bloedmonsters van
10% van de dieren op buurtbedrijven van een positief bedrijf.
afhankelijk van de situatie de bedrijven in een
gehele streek rond één of!meerdere besmette bedrijven bezoeken (klinisch onderzoek) en waar nodig
bloedmonsters nemen.
serologisch onderzoek vanj slachtzeugen uit het ingesloten gebied op aangewezen slachthuizen.
het districtshoofd van de; Veterinaire Dienst in het
district Noord-Brabant richt midden in het gebied
in Bladel, een dependance, in waaruit ontheffingen
worden verleend.
extra personeel wordt door de Veterinaire Dienst
centraal toegevoegd aan de districts-inspectie
Noord-Brabant.

In de maanden december 1982 en januari 1983 doen zich
betrekkelijk weinig uitbraken in het gebied voor, doch
daarna neemt het aantal uitbraken in het gebied en in
de onmiddelijke nabijheid daarvan snel toe. De situatie in een gebied waar reeds langere tijd een vervoersverbod is ingesteld en zich opnieuw meerdere
uitbraken voor doen wordt zeer onoverzichtelijk.
Steeds meer varkenshouders moeten als "bijzonder geval" om een ontheffing verzoeken (ruimtegebrek, te
zwaar worden van de mestva:qkens) , bovendien worden
verzoeken gedaan om de leegstand op een aantal bedrijven op te heffen door verplaatsing van mestbiggen in
het gebied en aanvoer naar het gebied toe. Een tekort
aan fokmateriaal wordt eveneens merkbaar.
Deze zeer onduidelijke situatie duurt tot 28 maart
1983 voort. Ondanks alle genomen maatregelen en het
verrichten van zeer veel opsporings- en controle
werkzaamheden neemt het aahtal uitbraken toe zowel
in de provincie Noord-Brabant als in de provincie
Limburg.
Op 28 maart 1983 wordt de "Beschikking varkenspestmaatregelen maart 1983" van kracht waarmee een totaal
vervoersverbod voor fok- en gebruiksvarkens in de
provincies Noord-Brabant en Limburg van kracht wordt.
Tevens worden alle varkensmarkten in geheel Nederland
geschorst. Deze beschikking wordt op 14 april 1983
weer ingetrokken om opgevolgd te worden door de "Beschikking varkenspestmaatrëgelen april 1983".
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14 april 1983:
Beschikking varkenspestmaatregelen april 1983
Een entgebied en een vervoersverbod in een deel van
de provincie Noord-Brabant worden hiermee van kracht.
Buiten het entgebied blijft het vervoersverbod van
fok- en gebruiksvarkens naar de rest van Nederland
van kracht evenals binnen de provincie Limburg. Een
groot aantal bedrijven die in het entgebied komen
te liggen, hebben reeds lange tijd geen varkens kunnen aan- of afvoeren. Deze bedrijven wordt de mogelijkheid geboden varkens te verplaatsen binnen het
toekomstige entgebied. Dit geschiedt op basis van
een ontheffing van het nog van kracht zijnde vervoersverbod.
De bedrijven die zijn gelegen in een beschermingszone worden bovendien eerst klinisch geïnspecteerd
door een dierenarts of opzichter.
Met uitzondering van de "verdachte" bedrijven, hebben
praktisch alle bedrijven in het toekomstige entgebied
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Deze dagen kenmerken zich als de drukste dagen ten
tijde van het varkenspestbestrijdingscentrum. (zie
VII.4.) De startenting is op 22 april 1983 voltooid.
Per 1 mei 1983 wordt het vervoer van slachtvarkens
uit het entgebied weer mogelijk naar de rest van Nederland en voor export.
23 april 1983:
Wijziging beschikking varkenspestmaatregelen
april 1983.
De aanwezigheid van een varkenspesthaard ten westen
van het entgebied Midden-Brabant, rond Alphen en Riel,
maakt het noodzakelijk het entgebied uit te breiden.
De enting in dit gebied wordt op zaterdag 23 april
1983 verricht.
19 mei 1983:
Beschikking varkenspest maatregelen mei 1983 I.
Hiermee wordt het entgebied Midden-Limburg ingesteld.
Het vervoersverbod van fok- en gebruiksvarkens binnen
de provincie Limburg blijft, 66k buiten het entgebied
van kracht.
De provincie Limburg wordt verdeeld in drie regio's.
Binnen een regio is het mogelijk, weliswaar met ontheffing, fok- en gebruiksvarkens te verplaatsen.
De startenting in Midden-Limburg is op 26 mei voltooid.
M.i.v. 1 juni wordt het vervoer slachtvarkens uit het
entgebied weer mogelijk.
136

®
Wijziging beschikking varkenspestmaatregelen
april 1983.
In de Beschikking varkenspestmaatregelen april 1983
is o.a. een vervoersverbod van fok- en gebruiksvarkens binnen Limburg opgenomen. Aangezien dit vervoersverbod in de Beschikking varkenspestmaatregelen mei
1983 I is opgenomen, wordt eerstgenoemde beschikking
aangepast.
Beschikking vervoersverbod varkens Gelderse Vallei
1983.
Naar aanleiding van enkele varkenspestuitbraken in
de Gelderse Vallei wordt een vervoersverbod van foken gebruiksvarkens in een gedeelte van de provincie
Utrecht en een gedeelte van de provincie Gelderland
ingesteld.
Deze beschikking wordt ingetrokken op 30 mei 1983.
30 mei 1983:
Teneinde verdere uitbreiding van varkenspest te voorkomen, wordt in de Gelderse Vallei naast het vervoersverbod van varkens, een entgebied ingesteld.
De startenting in de Gelderse Vallei is op 12 juni
voltooid. Per 13 juni wordt het vervoer van slachtvarkens in dit entgebied vrijgegeven.
31 mei 1983:
Wijziging beschikking varkenspestmaatregelen april
1983.
Hiermee wordt de verplaatsing van fok- en gebruiksvarkens vanuit het gedeelte van Noord-Brabant buiten
het entgebied weer mogelijk naar de rest van Nederland. Het vervoersverbod in de provincie Limburg
blijft van kracht.
Na 1 juni 1983 worden nog de volgende ministeriële
beschikkingen ingesteld of gewijzigd.
3 juni 1983:
Beschikking varkenspestmaatregelen juni 1983 I
Teneinde verdere uitbreiding van varkenspest te voorkomen wordt in aanvulling op het reeds bestaande vervoersverbod voor fok- en gebruiksvarkens, een verplichte enting van varkens in de kop van Limburg ingesteld. De startenting is op 6 juni 1983 voltooid.
Het vervoer van slachtvarkens in dit gebied wordt
per 7 juni vrijgegeven.
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Wijziging Beschikking varkenspestmaatregelen mei
1983 I
Het vervoersverbod voor fok- en gebruiksvarkens in
het gedeelte van Limburg ten zuiden van Susteren, en
Maaseik wordt opgeheven.
8 juni 1983:
Wijziging Beschikking varkenspestmaatregelen mei
1983 II
Teneinde besmetting met varkenspest
drijven in een gebied op de Veluwe,
bij wilde zwijnen is geconstateerd,
wordt het entgebied Gelderse Vallei

van varkensbewaar varkenspest
te voorkomen,
uitgebreid.

De startenting wordt op 12 juni voltooid. Per 13 juni
wordt het vervoer van slachtvarkens weer toegestaan.
20 juni 1983:
Wijziging Beschikking varkenspestmaatregelen mei
1983 I.
Het vervoersverbod voor slachtvarkens in het gebied
tussen de entgebieden Midden-Limburg en de kop van
Limburg, wordt opgeheven.
22 juni 1983:
Wijziging Beschikking varkenspestmaatregelen mei
1983 II.
Het vervoer van slachtvarkens in het entgebied Gelderse Vallei/Veluwe wordt zonder ontheffing toegestaan, indien het geënte varkens betreft. Deze maatregel wordt genomen omdat aan een aantal veehouders
in dit entgebied op grond van gewetensbezwaren een
ontheffing is verleend van de entverplichting. Vervoer van deze ongeënte dieren dient met een ontheffing plaats te vinden.
Vanaf 27 juli 1983 doen zich de eerste maanden geen
uitbraken van varkenspest meer voor zodat aan beëindiging van het na-enten in het entgebied I, MiddenBrabant kan worden gedacht. Op 29 oktober 1983 is
een na-entperiode van zes maanden voltooid, de Beschikking varkenspestmaatregelen april 1983 wordt
ingetrokken.
Het vervoersverbod voor varkens in het gebied blijft
bestaan daar geënte fok- en gebruiksvarkens niet
buiten het entgebied mogen worden gebracht of voor
export mogen worden aangeboden.
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In de maand november 1983 d0en zich wederom enkele
uitbraken voor. Aanvankelijk b u i t e n , doch op 29 november wederom i n het voormalig entgebied.
Een en ander is aanleiding om op 6 december 1983 de

na-enting i n het entgebied I "Midden-Brabant" t e herv a t t e n . In begin 1984 doet zich een tweede e p i z o ö t i e
voor in de provincies Gelderland en Overijssel langs
de Rijksgrens met West-Duitsland. Een steeds verdere
u i t b r e i d i n g van de varkenspest-maakt de i n s t e l l i n g
van nog 14 entgebieden ( t o t aug.'84) onontkoombaar.
(zie onderstaand o v e r z i c h t ) .

ENTGEBIEDNUMMER +

OMSCHRIJVING ENTGEBIED +

STARTENTINGSDATUM

9è™ï-JïïS*ï2

WIJZIGINGEN

ENTGEBIED 1
14-4-83 t/m 23-4-83

Beschikking Varkenspestmaatregelen April 1983
dd. 14-4-1983

__
ENTGEBIED 2
19-5-83 t/m 26-5-83

Beschikking Varkenspestmaatregelen Mei 1983 I
dd. 19-5-1983

dd. 22-4-83: uitbreiding entgebied
dd. 19-5-83: art.2, onder b, vervalt
tekstuele wijziging art. 4
art. 8
dd. 31-5-83: art.2, onder c, vervalt
dd. 1-6-84: BESCHIKKING wordt REGELING
art.1, onder c, wordt uitgebreid
toevoeging art.6 a
tekstuele wijziging art. 7
art. 8
]|
^
art z _9
dd. 3-6-83 : wijziging omscrijving vervoerverbodgebied
tekstuele wijziging art.3 v.w.b.
bovenstaande gebiedsomschrijving
dd. 21-6-83: art.2, onder b, vervalt
tekstuele wijziging art.3, lid 1

2
ENTGEBIED 3
30-5-83 t/m 12-6-83

Beschikking Varkenspestmaatregelen Mei 1983 II
dd. 30-5-1983

"

I
=

5ÏÏ.:4.

dd. 8-6-83 : wijziging entgebiedsomschrijving
tekstuele wijziging art. 3
"
"
art. 8

^i_^?r§r§ii-E?£ïifi£2ïi2_S£!;ïiïïïiiïS.92i e ï2fïP le i_
ENTGEBIED 4
h^l^/j® Az^zQ

Beschikking Varkenspestmaatregelen Juni 1983 I
ddi_3-6-1983

ENTGEBIED 5
k2;§4_t/m_15-2-84

Beschikking Varkenspestmaatregelen "Achterhoek 1984"
^i_l;2;19§4
^

ENTGEBIED 6
24-2-84 t/m 9-3-84

Beschikking Varkenspestmaatregelen"Noord-Brabant 1984"
dd. 24-2-1984

————— — — — — — — — — — — — — —————— — — ——— — ———————— ——— —— — —— ———— — — — — — — — — — — — — — ' — — — — ——— ———————-T — — ——————""—"——————— ————— — — — ——— — — —— —

ENTGEBIED 7

Beschikking Varkenspestmaatregelen "Apeldoorn 1984"

Izh^iAés.llzh^i

Öi.lr^il?!^

ENTGEBIED 8

Beschikking Varkenspestmaatregelen "Twente 1984"

tzlzïi.yji.llzlz^i

É5i_2:2:i2§5

ENTGEBIED 9

Beschikking Varkenspestmaatregelen "Achterhoek West 1984"
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^L.ïzizlï^i

ENTGEBIED 10
19-4-84 t/m 21-4-84

Beschikking Varkenspestmaatregelen "Salland Oost 1984" Wijziging dd. 24-4-84 :
dd. 19-4-1984
wijziging gebiedsomschrijving
tekstuele wijziging art. 5
art. 6
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ENTGEBIEDNUMMER +
STARTENTIN<JSDATOM
1

OMSCHRIJVING ENTGEBIED +
DATUM INGANG
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WIJZIGINGEN
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•

•

• — — —

ENTGEBIED il
25;5:84_t/m_8I6;84__

Regeling Varkenspestmaatregelen "Zuid-Oost Gelderland 1984"
3Éi.25;5-1984

ENTGEBIED 12
28-5-84 t/m 11-6-84

Regeling Varkenspestmaatregelen "Venray 1984"
dd. 28-5-1984

Wijziging dd. 1-6-84:
uitbreiding entgebiedsomschrijving

ENTGEBIED 13
8-6-84 t/m 22-6-84

Regeling Varkenspestmaatregelen"Baarle Nassau 1984"
dd. 8-6-1984

Wijziging dd. 23-6-84:
precisering gebiedsomschrijving
Wijziging dd. 16-6-84:
uitbreiding_entgebied +_tekstuele wijzigingen

ENTGEBIED 14
8-8-84 t/m 21-8 84

Regeling Varkenspestmaatregelen "Zuid-Holland 1984"
dd. 4-8-1984

Wijziging dd. 22-8-84:
wijziging art.3 m.b.t. vervoerverbod nietgeënte varkens uit entgebied
precisering gebiedsomschrijving

ENTGEBIED 15
20-8-84 t/m 2-9-84

Regeling Varkenspestmaatregelen "Asten 1984"
dd. 20-8-1984

Wijziging dd. 20-9-84:
iDï*!SS_ÏSSÏ2S9i23_É22EY0£EE2ï£2

ENTGEBIED 16
28-8-84 t/a 11-9-84

Regeling Varkenspestmaatregelen "Utrecht 1984"
dd. 24-8-1984

i

;

VII.2.

Wijziging dd. 30-8-84:
rectificatie schrijfwijze Holevoetplein
Wijziging dd, 9-7-84:
wijziging entgebiedsomschrijving
Wijziging dd. 25-9-84:
wijziging gebiedsomschrijving i.v.m.
_oyerlag£ing_met_entgebied_3i

Ontheffingenbeleid
Hoofdlijnen:
a. 26ne de protection (binnen en buiten entgebied)
vervoersverbod gedurende 30 dagen, ontheffing mogelijk
voor afvoer van biggen naar bedrijf elders in Nederland
en afvoer van slachtvarkens naar een aangewezen slachtplaats (kruisstempel) na 15 dagen na de 2e ontsmetting.

|

Bij overlapping van beschermingszones die na elkaar zijn
ingesteld is een ontheffing mogelijk in bijzondere gevallen.
Als bijzondere gevallen kan vanwege de Directeur het
districtshoofd van de Veterinaire Dienst die bedrijven
aanmerken, waar het uit dierenbeschermingsoogpunt, noodzakelijk is dieren af te voeren en waar door overbevolking, ziekte of sterfte van varkens dreigt te ontstaan.
In alle gevallen wordt een ontheffing verleend na bedrijfsinspectie door het districtshoofd van de Veterinaire Dienst.
b. entgebied; tijdens de startenting (14 dagen) een absoluut vervoerverbod.
In de na-entingsperiode is het vervoer van fok- en gebruiksvarkens met een ontheffing mogelijk binnen hetzelfde entgebied en na 4 weken (na aanvang startenting)
tevens naar andere entgebieden.
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Eveneens kunnen fok- en gebruiksvarkens met ontheffing
ingevoerd worden in een entgebied vanuit een niet-entge^
bied.
Ontheffingen als bovenbedoeld kunnen worden verkregen
via de district-bureauhouders (DBH), zie onder (VII.2.1.)
Uitzondering = fokbedrijven kunnen voor een door hen op
te geven aantal dieren een ontheffing aanvragen van de
startenting.
Mits aan een aantal strenge voorwaarden kan worden voldaan, kan door het districtshoofd van de Veterinaire
Dienst ontheffing worden verleend voor het vervoer van
bepaalde categorieën fok- en gebruiksvarkens uit het
entgebied en wel: vóór afloop van de startenting.
c. Op grond van te verwachten wijzigingen in de Richtlijn
80/217/EG zullen er in de toekomst waarschijnlijk enkele
mogelijkheden tot het verkrijgen van een ontheffing voor
het vervoer van bepaalde categorieën fok- en gebruiksdieren bijkomen.
2.1. Medewerkin2_STULM_lStichting_tot_Uitvoerin2_Landbouwbouwmaatregeïërir
In maart 1983 wordt op centraal niveau aan de Directeur van de Veterinaire Dienst personele bijstand
toegezegd, indien dit door hem nodig wordt geacht.
Met het van kracht worden van de Beschikking varkenspestmaatregelen maart 1983 op 28 maart 1983, is een
vervoerverbod voor fok- en gebruiksvarkens in de provincies Noord-Brabant en Limburg ingevoerd. Vanaf
14 april 1983 is het vervoer van fok- en gebruiksvarkens, buiten het entgebied, doch binnen de provincie
Noord-Brabant weer mogelijk. Het vervoerverbod binnen
de provincie Limburg blijft bestaan alhoewel ontheffingen onder voorwaarden worden verleend. De provincie Limburg wordt in drie regio's verdeeld:
- regio noord inclusief de gemeenten Sevenum, Maasbree
en Tegelen (zuidgrens);
- regio midden inclusief de gemeenten Helden, Kessel
en Belfeld (noordgrens) en de gemeenten Ohé en Laak
en Echt (zuidgrens);
- regio zuid inclusief de gemeente Susteren (noordgrens) .
Alle tot dan toe bekende varkenspestuitbraken hebben
zich voorgedaan in regio midden.
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Gezien de lange duur van het vervoerverbod in de provincie Limburg vindt overleg plaats tussen het districtshoofd van de Veterinaire Dienst in Limburg en
de Hoofd Ingenieur Directeur van de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw tevens hoofd van de STULM in het
district Limburg om het personeel op de kantoren van
de Districts-bureau-houders (Dbh's) in te schakelen
bij het uitgeven van ontheffingen.
Genoemd overleg resulteert erin dat voor verplaatsingen van fok- en gebruiksvarkens binnen de regio's de
varkenshouders onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van het vervoerverbod kunnen aanvragen en afhalen op de Dbh-kantoren in de betreffende regio.
Voor verplaatsingen van fok- en gebruiksvarkens tussen de regio's en in noodzakelijke gevallen uit overlappingsgebieden van beschermingszones wordt de ontheffingsaanvraag en verlening geheel verzorgd door de
Veterinaire Dienst.
Een dergelijke regeling komt eveneens tot stand na de
startenting in het entgebied Midden-Brabant (I),
waarbij het vervoer van fok- en gebruiksvarkens binnen het entgebied (voor zover het geen beschermingszones betreft) met een ontheffing weer mogelijk wordt
alsmede het vervoer van ongeënte fok- en gebruiksvarkens van buiten het entgebied naar het entgebied met
een ontheffing kan plaatsvinden.
In beide gevallen wordt ook in de provincie NoordBrabant de ontheffingsaanvragen en verleningen op de
kantoren van de Dbh's verzorgd.
De ontheffingen voor noodzakelijke overplaatsingen
uit overlappingsgebieden van beschermingszones en in
andere bijzondere gevallen worden door de Veterinaire
Dienst behandeld.
Ook in de andere districten van de Veterinaire Dienst
waar successievelijk entgebieden worden ingesteld en
met ontheffingen op grote schaal wordt gewerkt, worden zo mogelijk deze werkzaamheden door de Dbh's verricht.
De voorwaarden waar men aan moet voldoen en de wijze
waarop men een ontheffing kan verkrijgen worden per
circulaire aan de varkenshouders bekend gemaakt.
Tevens moet er nauwkeurig voor worden gezorgd dat de
ingeschakelde Dbh's zo spoedig mogelijk van de jongste ontwikkelingen op de hoogte blijven. Dit geldt
met name voor:
- uitbraken van varkenspest;
- verdachte bedrijven;
- instellen resp. opheffen beschermingszones;
•- veranderingen in ontheffingsvoorwaarden;
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- bijzondere ontheffings-regelingen;
- instellen entgebieden;
- enz.
Dat het hiervoor gestelde ejen grote belasting vormt
voor het personeel op de Dbh-kantoren behoeft geen
betoog, gezocht zal dan oo)4 moeten worden naar een zo
eenvoudig en snel mogelijke administratieve afhandeling van ontheffingsaanvragen. Alhoewel het hierbij
betrokken personeel zich volledig blijft inzetten zal
hieraan voorrang dienen te worden gegeven. Vooral in
die gebieden waar men reeds gedurende maanden ontheffingen verstrekt, zal tevens aandacht aan de motivatie besteed moeten worden. JMen zal moeten merken dat
het uit een oogpunt van controle op de verplaatsingen
van varkens naar, binnen en tussen entgebieden vooralsnog noodzakelijk is ontheffingen van de vervoerverboden in de entgebieden |te blijven verlenen. Een
uitgebreidere controle op b.v. de naleving van de
na-ent- en de bij-entverplichting aan de hand van de
achtergehouden duplicaatpn^heffingsformulieren kan
hieraan een positieve bijdrage leveren.
Een en ander zal tevens de varkenshouder/varkenshandelaar meer begrip geven voor het gehele systeem van
ontheffingen.
Ook voor deze personen is 3en zo eenvoudig mogelijke
procedure van belang zodat juiteindelijk de varkenspestbestrijding wordt gediend.

Het verdient grote aanbeveling het verlenen van ontheffingen, zowel op grond waarvan, als de wijze waarop, uniform uit te voeren.
Het is dringend gewenst dat:
- in geheel Nederland eenzelfde ontheffingsformulier
wordt gehanteerd;
- de procedure tot het verkrijgen van een ontheffing
zo eenvoudig mogelijk wotdt gemaakt in het belang
van de varkenshouder/handelaar en in het belang van
degene die de ontheffingen administratief verleent
en verwerkt.
2.2. Controle A.I.D.
Nog geen gegevens aanwezig.
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VII.3.

Noodentingen
Op grond van het bepaalde in de art. 3 en 4 van de Richtlijn 80/1095/EEG houdende voorschriften welke ertoe strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke
varkenspest te maken en te houden heeft Nederland in 1981
een nationaal uitroeiingsplan opgesteld.
M.i.v. één maart 1982 is het in werking getreden. Het reeds
voordien in ons land ingestelde verbod tot preventieve vaccinaties tegen varkenspest is, gezien de zich in 1981 gunstig voordoende epidemiologische situatie en met in acht
neming van de bestaande handelsstromen, voor geheel Nederland vanaf de aanvang in het plan opgenomen.
In het plan is echter eveneens opgenomen dat bij een onverhoopt ongunstige wending in de varkenspestsituatie en
na de balans van de situatie - met name de verspreidingskansen - te hebben opgemaakt, kan worden overgegaan tot
gebiedsnoodentingen.
Hiervan moet de Commissie E.G. in kennis worden gesteld.
Onmiddellijk daarna wordt de Nederlandse situatie in het
Permanent Veterinair Comité (P.V.C.) beoordeeld. Behalve
over de indicatie tot noodenting worden hier o.m. vragen
gesteld over de toegestane verplaatsingsmogelijkneden van
de gevaccineerde varkens.
Overigens moet in dit verband worden opgemerkt dat de E.G.bepalingen t.a.v. de intra-communautaire handel de uitvoering van gebiedsnoodentingen niet aanmoedigen. Ingevolge
art. 14b van de Richtlijn 80/217/EEG mogen de geënte gelten en zeugen het noodentingsgebied slechts verlaten om
te worden geslacht.
Art. 3 lid 4 van de Richtlijn 64/432/EEG (handel in levende runderen en varkens) bepaalt o.m. dat geënte fok- en
gebruiksvarkens niet in het intra-communautaire handelsverkeer mogen worden gebracht.
Geënte fokdieren kunnen niet buiten de entingsgebieden
worden gebracht tenzij om te worden geslacht. Geënte
slachtvarkens kunnen zowel levend als geslacht na afloop
van de startenting worden geëxporteerd behalve naar de
U.K., Denemarken en Ierland.
Gezien de grootte van het eerst ingestelde entgebied en
de garanties die Nederland geeft betreffende de afvoer
van geënte varkens werd een wijziging van het Nederlandse
plan tot uitroeiing van klassieke varkenspest in een regionaal gedifferentieerde richting niet nodig geacht.
Sinds eind aug. '83 worden noodent-gebieden aangewezen als
risicogebieden (Richtlijn 83/453/EEG).
Bij het optreden van varkenspest wordt een exportverbod
van (levende) slachtvarkens voor het gehele gebied (noodentingsgebied) ingesteld gedurende 30 dagen na vaststelling van een besmetting op een bedrijf in een dergelijk
gebied.

45/3136

T.a.v. de export van vers vlees;is tot dusver bepaald dat
een verbod slechts gebieden met;een straal van 2 km. gedurende 30 dagen treft (ook in noodentingsgebieden). In gebieden waar een noodenting plaatsvindt kunnen slachtvarkens binnen drie maanden na vaccinatie niet gebruikt worden voor de baconproductie. Met; in achtneming van het hier-^
boven gestelde zijn de doelstellingen die met het beleid
t.a.v. de bestrijding van varkenspest worden beoogd de
volgende:
- het snel onderkennen en elimineren van een aanwezige
smetstofhaard
- het voorkomen van uitbreiding van de ziekte
- het voorkomen of tot een minimum beperken van handelsbelemmeringen t.a.v. levende varkens en de hiervan afkomstige producten.
Tot 14 april 1983 wordt aan dit! beleid gestalte gegeven
d.m.v. het snelruimen van de bedrijven ("stamping-out")
en rond deze bedrijven instellen van een beschermingszone
met een straal van 2 km. tot 15 dagen na de tweede ontsmet-*
ting van het bedrijf. De tracering van contactbedrijven
vindt plaats tot 2 maanden voor de uitbraak. In aug. '82
wordt voor de eerste maal een groter vervoerverbod van
kracht terwijl op één november '82 in een groot gedeelte
van de Brabantse Kempen door de! Minister van L. en V. een
vervoerverbod wordt ingesteld.
3.1. Aanwij_zi.n2_noodent2ebi.ed
In de maanden juni, juli 1982 wordt door het georganiseerde bedrijfsleven, met de ervaring achter de
hand van in eerdere jaren plaatsgevonden hebbende
gebiedsnoodentingen, aangedrongen op de invoering
van een noodvaccinatie.
Intensief overleg tussen Overheid en georganiseerd
bedrijfsleven waarin de voor- en nadelen van een
noodenting grondig worden ^besproken, heeft dan ook
geleid tot een gezamelijke; uiterste poging om de
varkenspestuitbraken te do;en verminderen of ophouden.
In de loop van februari en; maart 1983 neemt het aantal gevallen van varkenspest in de Brabantse Kempen
en tevens in de provincie Limburg aanzienlijk toe en
wordt het zowel voor de Overheid als voor het georganiseerde bedrijfsleven duijdelijk dat bij de varkenspestbestrijding een noodenting in een bepaald gebied
niet te vermijden is.
Op 28 maart 1983 wordt een; vervoerverbod voor varkens
ingesteld in de provinciesj Nrd. Brabant en Limburg en
worden besprekingen gevoerd om een noodvaccinatie in
Midden-Brabant uit te voeren.
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De hierbij gehanteerde criteria zijn de volgende:
- ernst van de situatie, aantal uitbraken en de verspreiding hiervan; aantal contactbedrijven en de
ligging hiervan;
- consequenties t.a.v. export;
- grootte van het noodentgebied, zo mogelijk alle positieve als verdachte bedrijven omvattend;
- aanwezigheid van controleerbare grenzen van een in
te stellen noodentgebied;
- practische uitvoerbaarheid, personele en materiële
consequenties.
Naast het overleg op nationaal niveau, wordt ook op
internationaal niveau de mening van een aantal lidstaten alsmede die van de Commissie-E.G. in Brussel
afgetast.
Op 14 april 1983 wordt per Ministeriële Beschikking
het entgebied Midden-Brabant ingesteld.
In deze Min. Beschikking is systematische gebiedsvaccinatie (noodenting) voorgeschreven van een gedeelte
van de provincie Nrd.-Brabant waarvan de begrenzing
zo nauwkeurig mogelijk wordt aangegeven terwijl een
vervoerverbod voor varkens wordt ingesteld (bestond
reeds vanaf 28-3-'83). Dit vervoerverbod is gedurende de in de M.B. genoemde periode van startenting
absoluut (2 weken). Tijdens de georganiseerde startenting worden alle in het gebied aanwezige varkens
boven de leeftijd van twee weken gevaccineerd. Na
deze periode vindt een verplichte na-enting plaats
van alle nieuw geboren biggen op een leeftijd tussen
5 en 9 weken en van alle aangekochte varkens afkomstig van buiten het entgebied binnen 4 weken na toevoeging. Deze entingen moeten worden uitgevoerd in
maandelijkse entronden.
De geënte varkens dienen met een speciaal oormerk te
worden gemerkt. Dit merk moet duidelijk te onderscheiden zijn van die, welke ingevolge de landelijke Ien R-regeling in gebruik is.
De startenting moet binnen een periode van 14 dagen
worden voltooid. Vijf dagen na afloop van de startenting is noodzakelijk vervoer van fok- en gebruiksvarkens met een ontheffing van het bestaande vervoerverbod weer mogelijk. Hoewel voor het verkrijgen van
een voldoende hoge immuniteit een langere periode
dan vijf dagen na enting nodig is, kan men met dit
aantal dagen volstaan omdat bij een georganiseerde
aanpak van de startenting het merendeel van de varkens in het betreffende noodentgebied is geënt.
Alleen voor de varkens op bedrijven die in de laatste dagen van de startenting worden geënt is het de
vraag of deze bij vervoer reeds een voldoende bescherming bezitten. Echter geënte dieren kunnen slechts
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worden toegevoegd aan geënte bedrijven of worden bestemd om te worden geslacht.
De periode van het absoluut vervoersverbod (14 dagen),
waarin de startenting dient te worden uitgevoerd, kan
echter niet worden bekort al wordt de enting sneller
uitgevoerd.
De na-enting van op de bedrijven geboren biggen geschiedt in maandelijkse entronden op een leeftijd
tussen de vijf en negen weken. Uit organisatorisch
oogpunt lijkt een dergelijke periode het meest wenselijk, alhoewel men er streng op moet toezien dat de
biggen niet worden geënt voor de leeftijd van vijf
weken. Onder de leeftijd van vijf weken is het percentage biggen met een aanwezige of te hoge maternale
immuniteit te groot om een vaccinatie voldoende effect te laten hebben.
Onderzoek zal moeten geschieden naar de meest wenselijke leeftijd waarop biggen geboren uit geënte moeders het best kunnen worden geënt (onderzoek is
reeds in uitvoering). De leeftijd van negen weken kan
niet te ver worden overschreden omdat de gangbare
leeftijd waarop biggen worden verhandeld tussen de
10 en 12 weken ligt.
In 1983 zijn op grond van de varkenspestsituatie in
de maanden april t/m juni een 4-tal noodentingsgebieden ingesteld (Midden-Brabant, Midden-Limburg, Gelderse Vallei/Veluwe en Noord-Limburg).
De ontwikkeling van de varkenspest-epizoötie werd
hiermee in dat jaar geremd. Tussen einde juli en aanvang november werden geen nieuwe gevallen van varkenspest vastgesteld. Tengevolge van een (mede op aandrang
van het bedrijfsleven) beëindiging van de na-entingen
in het entgebied Midden-Brabant in de maand oktober,
traden hierin weer nieuwe gevallen van varkenspest op.
Tijdens de varkenspest-epizoötie van 1976/77 was een
na-entingsperiode van 6 maanden voldoende effectief
gebleken.
Dit bleek dus thans niet het geval te zijn. De naentingsperiode is sindsdien op tenminste één jaar
gesteld en is in ieder geval afhankelijk van de situatie in het entgebied zelf en de aangrenzende gebieden (incl. het buitenland).
In december 1983 zijn de na-entingen in het gebied
Midden-Brabant hervat. Met uitzondering van een sporadisch geval, zijn tot op heden in de entgebieden
van 1983 (waar de maandelijkse na-entingen van nieuw
geboren en aangekochte varkens nog steeds worden
voortgezet) géén nieuwe gevallen van varkenspest geconstateerd.
Zoals hierboven werd gesteld is tot 14 april 1983
het uiterste gedaan om de instelling van noodentgebieden te voorkomen.
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Noodenting in het meest getroffen gebied was echter
noodzakelijk. De instelling van de volgende noodentgebieden geschiedde, weliswaar in nauw overleg met
het bedrijfsleven, doch op een aanzienlijk eerder
tijdstip zodat de varkenspest daar over het algemeen
minder uitgebreid was.
Tengevolge echter van een explosieve ontwikkeling van
varkenspest in West-Duitsland is vermoedelijk in het
oosten van de provincies Gelderland en Overijssel
smetstof ingesleept. Dit vormde de aanleiding tot een
nieuwe varkenspest-epizoötie in genoemde gebieden in
1984.
Ter beteugeling van deze epizoötie zijn nog een aantal entgebieden ingesteld (zie overzicht entgebieden
+ grafisch overzicht varkenspestgevallen entgebieden).
Teneinde te voorkomen, respectievelijk de gevolgen
hiervan te verminderen werden in april 1984 intensiveringsmaatregelen van de bestrijding van varkenspest
ingevoerd.
Deze houden in:
- het zonder voorafgaand overleg met het bedrijfsleven instellen van vervoerverboden en entgeboden in
ruim bemeten gebieden.
Hiermee wordt getracht een ongewenst vervoer van
varkens vlak voor de afkondiging van genoemde geof verboden te voorkomen;
- de tracering vanuit besmette bedrijven wordt zo
snel mogelijk voltooid. Een aantal districtsinspecties V.D. zijn hiertoe van tijdelijk personeel
voorzien;
- de bedrijven verdacht van varkenspest door verplaatsing van varkens van besmette bedrijven, zo
nodig "preventief" te ruimen.
Hierbij moet worden aangetekend dat:
- het noodentingsgebied een zodanige omvang moet hebben dat bij de Commissie E.G. en de Lidstaten E.G.
niet de indruk van een preventieve enting ontstaat;
- de ruiming van verdachte bedrijven ingevolge art.
4 van het Besluit van 25 april 1922 ("TermijnenK.B.") over het algemeen kan plaatsvinden binnen
een periode van maximaal 40 dagen, waarin het contact met besmette dieren heeft plaatsgevonden.
Zomer '84 is de intensivering van de varkenspestmaatregelen uitgebreid met:
- binnen een gebied met een straal van 2 km. rondom
een besmet bedrijf vindt intensief bedrijfsbezoek
plaats en wordt materiaal voor laboratorium-onderzoek op varkenspest verzameld;

®
- voor dit onderzoek is een aantal (3) dierenartsen
op basis van een tijdelijke aanstelling aan de directie V.D. toegevoegd en onder de leiding gesteld
van de dierenarts van het dierziektenbestrijdingsteam.
Omtrent het preventief vaccineren van bepaalde gebieden in Nederland zonder dat daartoe de actuele ziekte-^
situatie aanleiding geeft, moet worden opgemerkt dat
dit sinds de invoering van het Nederlandse nationale
plan niet meer mogelijk is. Lidstaten, die - in tegenstelling tot Nederland - een dergelijke vorm van
vaccinatie vóór de invoering van hun nationale plan
nog wel toepasten, moeten hiervan op termijn en eventueel regiogewijze afzien. De data hieromtrent staan
in de resp. plannen vermeld.
Bij de indiening van een verzoek tot het toestaan van
preventieve gebiedsvaccinaties zal de reden hiertoe
door Nederland duidelijk moeten worden aangegeven.
Wellicht zal dit aanleiding geven tot de wens van
verschillende lidstaten tot export-belemmeringen voor
Nederland.
Het is mogelijk, gezien de mede-financiering door de
E.G. van de nationale varkenspestbestrijdingsplannen,
dat de Commissie E.G. hiertegen ook bezwaren zal aantekenen en verdere bijdragen kan stopzetten.
In ieder geval zal het Nederlandse nationale plan
moeten worden aangepast en worden goedgekeurd volgens
de procedure van het P.V.C.
De langs de rijksgrens met de B.R.D. gelegen noodentgebieden in Overijssel, Gelderland en Limburg vervullen tevens een rol als barrière tegen de mogelijke
insleep van smetstof vanuit West-Duitsland. Indien
dit noodzakelijk is kan (zonder dat de varkenspestsituatie binnen Nederland hiertoe aanleiding vormt),
deze barrière verder in noordelijke- en zuidelijke
richting worden gecompleteerd. Het nationale plan
moet hierop dan eveneens worden aangepast. De Commissie E.G. heeft reeds te kennen gegeven hiertegen geen
bezwaar te hebben.
Tot besluit moet nog gewezen worden op het belang van
het in stand houden van de huidige grenzen van de onderscheidenlijke entgebieden. Samenvoeging van een
aantal of alle gebieden teheinde tegemoet te komen
aan de bezwaren die kleven aan het gedurende lange
tijd moeten werken met ontheffingen van de vervoerverboden en de onmogelijkheid een zeer intensieve
controle hierop uit te oefenen, levert o.m. het bezwaar op dat door één geval van varkenspest in het
gehele gebied de export van slachtvarkens wordt stilgelegd gedurende 30 dagen.
Het tot nu toe gevolgde beleid t.a.v. de varkenspestbestrijding heeft de volledige steun van de Commissie
E.G. en heeft niet geleid tot ernstige exportbelemmeringen.
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1 . entgebied "Midden Brabant I
2. entgebie- "Midden Limburg "
3. (entgebied "Gelderse Vallei" + "Veluwe"
4. entgebied in de kop van Liraburg
5. ientgebied "Achterhoek"
6. entgebied "Midden Brabant II "
7. entgebied "Apeldoorn "
8, entgebied "Twenthe"
9. entgebied "Achterhoek II "
10. entgebied "Salland Oost "
14. entgebied "Zuid-Holland"
11. entgebied "Zuid-Oost Gelderland"
15. entgebied "Asten"
12. entgebied "Venr-ay"
16. entgebied "Utrecht"
13. entgebied "Baarle Nassau"
v
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Organisatie noodentingen
Bij de organisatie van noodentingen bestaan er twee
modellen, die beide in de afgelopen periode zijn toegepast.
De eerste ("Brabantse") methode is in 1983 toegepast
in het entgebied in MiddenrBrabant en in het entgebied Midden-Limburg. Hierbij ligt de organisatie in
handen van medewerkers van de betrokken regionale
Gezondheidsdiensten.
De enting wordt georganiseerd vanuit een aantal entcentra. De plaatselijke practicus levert bij het entcentrum per dag een route in van de op die dag te enten varkens. Vanuit het entcentrum worden dan dierenartsen met 3 S 4 merkers op pad gestuurd die voor de
voet weg enten volgens de route opgegeven door de
plaatselijke practicus.
Bij de tweede methode verzorgt de plaatselijke practicus de organisatie van dé enting in zijn praktijkgebied.
Hij/zij schakelt al naar gelang de omvang van zijn/
haar praktijk en de duur van de entperiode andere
dierenartsen in. Hij zorgt ook voor voldoende merkers.
De organisatie van de benodigde dierenartsen, afkomstig uit andere delen van Nederland dan het entgebied,
ligt in handen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.
De uitvoering van de startënting in het algemeen kan
het best beschreven worden^ vanuit de werkwijze bij de
noodenting in Noord-Brabant, Midden-Limburg en de
Gelderse Vallei. De uitvoejring van de naenting wordt
door de praktici zelf verzorgd.
Uitvoering
Noord-Brabant en Midden-Limburg
Zodra het besluit om te gaan enten genomen was, heeft
de provinciale gezondheidsdienst in overleg met het
bestuur van de Afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
besloten te gaan enten vanuit aanvankelijk drie entcentra, die in de loop vani de enting nog weer verplaatst zijn.
Als entcentrum is gekozen voor enkele gunstig gelegen
cafê-restaurants die over voldoende zaalruimte en
parkeergelegenheid dienden te beschikken.
De meewerkende dierenartsen kregen in het entcentrum
alle voor de enting benodigde materialen (entstof,
tangen, injectiespuiten, e'ntberichten, koelboxen
etc.) uitgereikt. Aan iedere entdierenarts werden 3
§. 4 merkers toegewezen. Deze merkers waren deels door
de in het entgebied praktizerende dierenarts gerecruteerd, deels hadden zij zich zelf gemeld.
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De K.N.M.v.D. heeft afspraken gemaakt met de Bedrijfsvereniging (B.V.G.-Zeist) inzake sociale verzekeringsplicht en het al dan niet bestaan van een werkgever/
werknemer situatie. Vervolgens zijn door de Gezondheidsdienst, alle in het betrokken entgebied werkzame
praktijken, voor een bespreking van de enting uitgenodigd .
Op deze bijeenkomst heeft de Veterinaire Dienst en de
Stichting Gezondheidszorg voor Dieren nadere uitleg
gegeven over de enting.
De provinciale Gezondheidsdienst heeft de werkwijze
vanuit de entcentra nader toegelicht.
De voor de enting benodigde dierenartsen waren voor
het grootste deel niet afkomstig uit het entgebied.
De plaatselijke praktici waren verantwoordelijk voor
de organisatie van de enting (entroute), afspraken
met varkenshouders, recrutering van merkers en het
opvangen van eventuele problemen.
Het bureau Waarnemingen van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft in eerste instantie getracht zoveel mogelijk werkloze en werkzoekende dierenartsen in te schakelen. Hiertoe zijn alle
bij de K.N.M.v.D. als zodanig ingeschreven dierenartsen telefonisch benaderd, waarbij alle beschikbare
dagen werden geregistreerd. Daarnaast zijn alle secretarissen van de Afdelingen van de K.N.M.v.D. benaderd met het verzoek om binnen de Afdeling dierenartsen te vragen zich beschikbaar te stellen voor de
noodenting.
Ook zijn de grotere praktijken in heel Nederland benaderd om zo mogelijk iemand beschikbaar te stellen.
Alle op deze wijze geregistreerde dierenartsen hebben
vervolgens een brief van de K.N.M.v.D. ontvangen over
de werkwijze bij de enting; honorering; vergoeding
onkosten; huisvesting; verzekering etc. (zie bijlage).
Alle deelnemende dierenartsen konden zich, voor zover
nog niet beschikkend over een eigen verzekering, verzekeren via de K.N.M.v.D. Alle merkers zijn centraal
verzekerd via de Gezondheidsdienst.
Gelderse Vallei
Het verschil met de situatie in Brabant en Limburg
was dat de Gezondheidsdienst alleen zorgdroeg voor
een centraal depot waar de dierenartsen de benodigde
materialen (entstof, tangen, entberichten etc.) konden verkrijgen. De hele organisatie van de enting was
in handen van de plaatselijke prakticus. Iedere praktijk was dan als het ware een entcentrum, van waaruit
iedere prakticus de enting in zijn gebied regelde.
Hij zorgde ook zelf voor de benodigde merkers. Indien
hij hulp van één of meer dierenartsen nodig had, re,gelde hij dit öf zelf öf hij schakelde het bureau
Waarnemingen van de K.N.M.v.D. in.
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Algemeen
Het is voor een goede organisatie en uitvoering belangrijk dat alle betrokken organisaties (Veterinaire
Dienst; Stichting Gezondheidszorg voor Dieren; Provinciale Gezondheidsdiensten; Afdelingen van de
K.N.M.v.D.; Bureau K.N.M.v.D.) gezamenlijk de werkwijze bespreken. Vervolgens is een gezamenlijke bespreking met alle betrokken practici noodzakelijk.
Entstof
Ingevolge het Besluit entstoffen voor dieren 1963 is
het noodzakelijk dat t.b.v. de enting van varkens tegen varkenspest in het daarvoor aangegeven gebied een
vaccin wordt aangewezen.
Dit gebeurt door de Directeur van de Veterinaire
Dienst.
Als zodanig wordt met ingang van 14 april 1983 het
vaccin op basis van de verzwakte levende C-stam van
het fabrikaat "Vadimun" van de laboratoria R.I.T. te
Rixensart (België) aangewezen.
De dierenartsen die het vaccin toepassen moeten hiertoe een vergunning hebben van de Directeur van de Veterinaire Dienst.
In november 1982 valt binnen de Veterinaire Dienst
het besluit een voorraad varkenspest-entstof aan te
leggen.
De Directeur van de Veterinaire Dienst besluit "Vadimun" aan te wijzen als de te gebruiken entstof omdat
reeds enkele jaren geleden in Nederland praktijkonderzoek naar veiligheid en effectiviteit werd verricht.
Genoemd vaccin wordt opgeslagen in de vriesruimte van
het Centraal Diergeneeskundig Instituut. Er wordt met
de fabrikant een regeling ter controle van het opgeslagen vaccin getroffen.
In februari '83 is een hoeveelheid van één miljoen
doses Vadimun opgeslagen terwijl er een optie bestaat
op volgende leveringen,
(op afroep).
De kosten van aankoop en opslag komen ten laste van
het fonds politionele dierziektenbestrijdmg.
De entstof wordt geleverd in gevriesdroogde vorm en
25 doses per flacon. De oplosvloeistof wordt in 50cc
flacons, apart verpakt, geleverd.
De voorziening van de noodentgebieden 1 t/m 4 met
vaccin levert geen enkel probleem op. In het voorjaar
1984 bij de instelling van enkele grotere entgebieden
snel na elkaar moet tot aankoop van entstof bij twee

©
andere fabrikanten worden overgegaan n.1.: "Certivong"
van Syntex en "Pestiffa" van Rh6ne-Poulenc (Merieux).
In verband met de urgentie van de behoefte aan entstof is in Nederland geen praktijkonderzoek naar de
veiligheid en effectiviteit van beide entstoffen verricht.
Het feit dat deze beide entstoffen op grote schaal
in onze buurlanden werden gebruikt heeft mede geleid
tot de keuze van deze entstoffen.
Merken
Enig doch geen uitputtend onderzoek wordt verricht
naar de mogelijkheid de geënte varkens van een speciaal blijvend merk te voorzien.
Mogelijkheden:
- verschillende oormerken;
- tatoueermerk;
- d.m.v. ponstang gat in het oor aanbrengen.
Uiteindelijk wordt gekozen voor een oormerk op basis
van het oormerk zoals dat in gebruik is in het kader
van de Identificatie- en Registratieregeling.
De modificaties betreffen:
- andere kleur manchet, voor de entgebieden 1 t/m 4
een groene manchet, voor de volgende entgebieden
zal een rode manchet worden gebruikt;
- andere letter en serienummer. Series worden per
entgebied telkens voorafgegaan door een andere letter.
De productie van de merken is in handen van de firma
Hut, die eveneens de I.- en R.-merken fabriceert en
voor merktangen zorgdraagt.
Alhoewel het een kwetsbare situatie is van één firma
afhankelijk te zijn, te meer daar nieuwe series niet
op voorraad aangemaakt kunnen worden omdat tijdstip
van een volgende gebiedsnoodenting slechts betrekkelijk kort voor de aanvang bekend is, kan niet anders
worden geconcludeerd dat genoemde firma er alles aan
doet om de grillige opdrachten zo snel en goed mogelijk te vervullen. Oponthoud door het niet tijdig leveren van merken of tangen komt niet voor. Intussen
wordt door de firma een modificatie aan merk en tang
voorgesteld die op dit moment in de praktijk wordt beproefd.
Bij de startenting moeten merken als bovengenoemd
worden aangebracht, terwijl tijdens de na-enting op
de fok- en vermeerderingsbedrijven gebruik kan worden
gemaakt van de I.- en R.-merken met, in plaats van
een oranje manchet, een groen of rode manchet.
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Evaluatie van de I.- en R.-regeling heeft geleerd dat
een bepaald percentage van de merken verloren gaat
voordat een slachtvarken op het slachthuis ter slachting wordt aangeboden.
Naast nauwkeurigheid bij het op de juiste wijze en
plaats aanbrengen van de oormerken kan mogelijk ook
de uitkomst van de hierboven genoemde lopende praktijkproef hierin verbetering brengen.
Ook het oormerk moet door de Directeur van de Veterinaire Dienst per entgebied worden aangewezen.
3.6. Noodentingen in het buitenland
In het eerste halfjaar van 1981 zijn door het P.V.C,
de volgende landen als officieel varkenspest "vrij"
erkend: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken
en Luxemburg.
In de Richtlijn 80/1095/EG (uitroeiingsrichtlijn) is
bepaald dat de lidstaten die per 1 juli 1981 niet officieel vrij van varkenspest zijn, programma's voor
de uitroeiing van deze ziekte moeten opstellen en indienen. De programma's moeten onder andere gegevens
bevatten over de data waarop het verbod op of de beperking van inenting tegen varkenspest ingaat.
Zonodig kan een programma gedifferentieerd worden uitgevoerd. In art. 6 van de Uitroeiingsrichtlijn is bepaald dat tijdens de uitvoering van een nationaal programma:
- bij een verontrustende ontwikkeling van de varkenspestsituatie
- en na de balans hiervan te hebben opgemaakt een lid*
staat de nodige beschermende maatregelen mag nemen
tot en met de invoering van gebiedsnoodentingen toe,
België
- aanvang van het nationale programma per 1 januari 1982.
- geregionaliseerde uitvoering door het land in vier zênes te verdelen en in de meest westelijk zone de vaccinatie voorlopig
voort te zetten. In deze zone bevindt zich ongeveer 2/3 van de
Belgische varkensstapel.
- gebiedsnoodenting in november 1982 in een gedeelte van de provincie Antwerpen.
- aanvankelijk enting van alle mestvarkens, later enting van de
biggenstroom voordat deze het fok- of vermeerderingsbedrij f hebben verlaten.
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West-Duitsland
- aanvang van het nationale programma per 1 januari 1982.
- gedifferentieerde aanpak per Bezirk. In een zestal Bezirke probeert men de enting van alleen mestvarkenbedrijven op termijn af
te bouwen.
- november 1982: officieel varkenspest vrijverklaring van 26 Bezirke.
- sinds juli 1983 worden noodvaccinaties verricht in gebieden waar
varkenspest voorkomt. Aanvankelijk ent men alleen mestvarkens op
zuivere mestbedrijven op vrijwillige basis. Later worden in zones
de protection alle mestvarkenbedrijven geënt en daarbuiten kan
men vrijwillig enten. Nog weer later ent men eveneens gesloten
bedrijven mits er verklaard wordt dat varkens die een geënt bedrijf verlaten alleen als bestemming het slachthuis hebben.
- op 1 juli 1984 is in Duitsland de wetgeving zodanig aangepast
dat enting volgens het Nederlandse systeem mogelijk werd.
- de status "officieel vrij van varkenspest" is voor een aantal
Bezirke geschorst of zelfs ingetrokken.
Nederland
- aanvang van het nationale programma per 1 maart 1982.
- landelijke uitvoering,
- een eerste gebiedsnoodenting in april 1983 in een gedeelte van
de provincie Noord-Brabant.
- enting voor de voet weg van alle varkens ouder dan 2 weken.
Frankrijk
- aanvang van het nationale programma per 1 juni 1982.
- landelijke uitvoering met uitzondering van Corsica waar vaccinaties voorlopig worden voortgezet.
Italië
- aanvang van het nationale programma per 1 maart 1983.
- getrapte uitvoering van het programma, in het noordelijke deel
van het land zullen het eerst de vaccinaties worden stopgezet.
Op Sardinië zal men voorlopig vaccinaties blijven uitvoeren.
Griekenland
- aanvang van het nationale programma per 1 augustus 1983.
- uitvoering van het programma door de vaccinaties geleidelijk
te stoppen.
Conclusie;
België, Nederland en West-Duitsland hebben achtereenvolgens besloten in bepaalde gebieden van het nationale grondgebied noodentingen toe te passen om verdere verspreiding van de besmetting
tegen te gaan-.
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VI1. 4.

Varkenspestbestrijdingscentrum(-team)
4

• 1 - YSS_IlIIzl82_tot_en_met_22^3=^8_3
Met het instellen van het grote vervoerverbod in de
Brabantse Kempen op 1 november 1982 wordt door de Inspecteur-Districtshoofd in de provincie Noord-Brabant
besloten de afgiften van ontheffingen van het vervoerverbod en de daarop betrekking hebbende werkzaamheden te coördineren vanuit een kantoor-dependance
van de V.D. in het betref f jende gebied.
Vanuit dit centrum kunnen deze werkzaamheden alsmede
het dirigeren van het toegevoegde personeel efficiënter geschieden.
De administratieve afwikkeling m.b.t. "verdachte- en
besmette" bedrijven blieft echter op het kantoor in
Den Bosch.
Het gemeentebestuur van Bladel wordt bereid gevonden
twee ruimten in het gemeentehuis tijdelijk aan de
districts-V.D. te verhuren.
De twee ter beschikking staande ruimten bevinden zich
in het sous-terrain van het gemeentehuis. Dit gedeelte heeft een eigen parkeerplaats en ingang.
Van het sous-terrain kan een kleine ruimte met drie
telefoonaansluitingen en kantoormeubilair ingericht
worden als kantoor, terwijl een grotere ruimte dienst
kan doen als wachtkamer, opslag en vergaderruimte.
Als vaste bezetting bevinden zich twee personeelsleden (opzichter V.D. of pluimveekeurmeester) in het
centrum. De inrichting van het centrum wordt per circulaire bekendgemaakt aan belanghebbenden. Als voordelen van dit varkenspestcentrum kunnen worden genoemd :
- de centrale ligging in het ingesloten gebied;
- de gemakkelijke herkenbaarheid en toegankelijkheid
voor personen die om inlichtingen of ontheffingen
van vervoerverboden komen (gemeentehuis);
- de routes voor bedrijfsbezoeken zijn van hieruit
efficiënt samen te stellen;
- de organisatie van de kadaversophaaldienst (van
1 november 1982 tot half januari 1983) kan hier
vanuit worden gedaan;
- het verstrekken van telefonische en mondelinge inlichtingen geschiedt alleen m.b.t. de varkenspestsituatie;
- er is een ontlasting van het districtskantoor van
de V.D. in Den Bosch.
De coördinatie van de varkenspestbestrijdingsmaatregelen vanuit het districtskantoor in Den Bosch en het
centrum te Bladel wordt bij toerbeurt gedaan door één
van de twee adj. inspecteurs V.D. van het district
•Noord-Brabant.
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Na verloop van tijd, vnl. door de toename van het
aantal varkenspestuitbraken en het daardoor lang ingesloten blijven van een groot aantal bedrijven,
waardoor het aantal te verlenen ontheffingen drastisch toeneemt, evenals het aantal te verrichten controles doen zich toch een aantal nadelen sterker gevoelen, zoals:
- de administratieve afwikkeling van de varkenspestuitbraken vindt plaats op het districtskantoor van
de V.D. in Den Bosch;
- de ruiming van besmette bedrijven wordt georganiseerd vanuit het districtskantoor;
- de onderzoekresultaten van het laboratoriumonderzoek komen per telex binnen op het districtskantoor;
- de bedrijfsrapporten passeren weliswaar het varkenspestcentrum, maar zijn hier vaak korte tijd aanwezig;
- de communicatie tussen het districtskantoor en het
centrum verloopt telefonisch of via de coördinerende adj. inspecteur van de V.D., die tevens de bedrij f srapporten bij zich heeft;
- alle bedrijfsgegevens worden genoteerd in een boek
in volgorde van datum waarop een bepaald bedrijf
onder de aandacht komt, ook dit boek wordt meegevoerd door de coördinerende adj. inspecteur van de
V.D.;
- er is geen complete "schaduw" administratie van
alle bedrijven in het centrum aanwezig.
Kortom, het bovenstaande heeft tot gevolg dat niet op
ieder ogenblik in het centrum over de meest actuele
informatie kan worden beschikt. Het vanuit het centrum te dirigeren personeel heeft ook niet op ieder
moment het juiste inzicht in de situatie of kan niet
van nieuwe opdrachten worden voorzien, zodat dit soms
tot gevolg heeft dat er "loze" uren ontstaan.
Zeker door het toegevoegde personeel vanuit andere
districten wordt dit niet altijd begrepen, hetgeen
enigszins demotiverend werkt.
Reeds vanaf 1 november verzoekt de Inspecteur—
districtshoofd in het district Noord-Brabant om extra
personeel aan de Directeur van de Veterinaire Dienst.
Per week en zoveel mogelijk bij toerbeurt worden adj.
inspecteurs en opzichter controleurs V.D. en V.G. uit
de overige districtsinspecties in eerste instantie
gevraagd doch later aangewezen om assistentie te verlenen in het varkenspestcentrum te Bladel. Men kan al
naar behoefte over 1 I 2 adj. inspecteurs en 2 - 6
opzichter controleurs beschikken.
De personeelsvoorziening loopt via de Veterinaire
Dienst centraal.
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Eind december 1982 resp. begin januari 1983 worden
tevens twee plaatsvervangend inspecteurs aangetrokken
voor werkzaamheden m.b.t. de bestrijding van de varkenspest.
Twee dierenartsen (afgestudeerd 1982) hebben dit werk
naar tevredenheid en met veel ambitie tot omstreeks 1
juni 1983 gedaan.
Op 21 maart 198 3 besluit de Directeur van de Veterinaire Dienst drie medewerkers (één adj. inspecteur
en twee technische medewerkers) van de centrale
dienst tijdelijk in het varkenspestcentrum te Bladel
te stationeren.
De gronden waarop de genoeinde besluitvorming plaatsvindt zijn de volgende:
- de centrale dienst (sectie dierziektenbestrijding)
beschikt niet steeds over de meest actuele informatie. De oorzaak hiervan kan gedeeltelijk worden gezocht in de bovengenoemde "nadelen" van het centrum
te Bladel en gedeeltelijk in de toeneming van het
aantal uitbraken in de provincies Noord-Brabant en
Limburg;
- de problemen t.a.v. de personeelsvoorziening van
het centrum te Bladel worden groter;
- er is een toenemende druk om tot enting tegen varkenspest over te gaan (noodenting).
Y§2_23-3=^83_tot_en_met_10=6-J_83
De opdracht die de medewerkers van de Veterinaire
Dienst centraal (waarvan de adj. inspecteur geheel
vrijgesteld is voor deze taak) kan in de volgende
punten worden samengevat:
- de organisatie van een varkenspestbestrijdingscentrum ter hand nemen;
- coördinerend optreden tussen de verschillende districtsinspecties waar zich varkenspestuitbraken
voordoen en de V.D. centraal;
- een optimaal contact onderhouden vanuit het veld
met de V.D. centraal om zo de beleidsvoorbereiding
en -vorming te ondersteunen.
Hoewel de adj, inspecteur (V.D.-centraal) ruime bevoegdheden worden meegegeven blijft de officiële teken- en beslissingsbevoegdheid bij de Inspecteur-Districtshoofd. Een aantal malen heeft dit aanleiding
tot vertraging gegeven (vaststellen formulieren, uitbrengen van circulaires enz.).
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In de toekomst zal hieraan aandacht moeten worden geschonken, een ruime, duidelijke omschrijving van taak
en bevoegdheden van de dierenarts, hoofd dierziektenbestrijdingsteam, zal noodzakelijk zijn teneinde de
dierziektenbestrijdingsmaatregelen slagvaardig te
kunnen uitvoeren.
Daar de grootste concentratie van het aantal varkenspestgevallen nog steeds in de Brabantse Kempen is gelegen, wordt Bladel als centrum gehandhaafd, hoewel
er per 1 april 1983 naar een andere huisvesting moet
worden uitgezien.
Na aftasten van een aantal mogelijkheden wordt er gebruik gemaakt van twee verplaatsbare kantoor-units.
Plaatsing hiervan kan plaatsvinden op een parkeerterrein eveneens in Bladel. Water-, electriciteit-,
telefoon- en een telexaansluiting kunnen binnen korte
tijd worden gerealiseerd evenals de plaatsing van een
copieerapparaat. De telexapparatuur doet alleen dienst
als ontvanger van berichten, een telexist voor het
verzenden van berichten is niet aanwezig. Het aantal
telefoonaansluitingen wordt uitgebreid tot vier, één
van de lijnen is niet openbaar hiermede blijft de mogelijkheid open te allen tijde uitgaande gesprekken
te voeren.
Het gemeentehuis te Bladel fungeert als postadres
voor het varkenspestbestrijdingscentrum.
De grote voordelen van verplaatsbare kantoor-units
zijn de eenvoudige mogelijkheden tot uitbreiding en
de verplaatsbaarheid, dit laatste is echter niet nodig geweest.
Tot 1 april 1983 wordt getracht inzicht in de dagelijkse gang van zaken te krijgen en vertrouwd te geraken met de 80 ü 100 bedrijven die "onderhanden"
zijn. Tevens wordt de verhuizing voorbereid en geregeld.
Er worden besprekingen gevoerd met een aantal nauw
bij de varkenspestbestrijding betrokken instanties
(b.v. A.I.D.).
Dagelijks vindt een werkbespreking plaats met de adj.
inspecteur van de districtsinspectie waarbij de bedrijf srapporten worden bijgewerkt en routes worden
klaargemaakt voor de volgende dag t.b.v. adj. inspecteurs, plv.-inspecteur, opzichter-controleurs enz.
Het personeelprobleem wordt planmatig aangepakt en
eveneens wordt een inventarisatie en verbetering van
de administratieve bescheiden bewerkstelligd.
Tot 28 maart 1983 worden voor veel bedrijven ontheffingen van het vervoerverbod verleend (in een deel
van de Brabantse Kempen).
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In die periode van 28 maart '83 t/m 8 april '83 worden slechts in bijzondere ("knijp"-gevallen) ontheffingen van het vervoerverbod aan een beperkt aantal
bedrijven verleend (vervoerverbod in de provincies
N.Br. en Limburg). Als de besprekingen om tot enting
tegen varkenspest over te gaan worden afgerond en er
voor bedrijven van 9/4 t/m 13/4 in het toekomstige
entgebied, voor zover zij niet in beschermingszones
liggen of als verdacht bedrijf zijn ingesloten, ontheffingen van het vervoerverbod kunnen worden verleend tot:
- verplaatsing van fok- en gebruiksvarkens binnen het
toekomstige entgebied en
- afvoer van slachtvarkens naar slachthuizen binnen
de provincie Noord-Brabant wordt het varkenspestbestrijdingscentrum van het ene op het andere moment
zeer belast.
Met alle beschikbare mankracht wordt getracht ontheffingen uit te schrijven, telefoon te beantwoorden,
informatie te verschaffen enz.
Dit duurt van 9 april '83 t/m 13 april '83 en zorgt
voor grote problemen lange wachttijden aan de telefoon, klachten van niet bereikbaar zijn, wachttijden
in het centrum zelf enz.
Hoewel er wordt gewaarschuwd dat + 100% van de bedrijven in aanmerking zal willen komen voor een vervoersontheffing blijkt een dergelijke grote toeloop
niet voorzien te zijn geweest, bovendien is de tijd
te gering om ook maar iets anders te organiseren dan
roeien met de riemen die Voorhanden waren.
De bemoeienissen met de voorbereiding van de enting
verlopen vlot. Er kan voor voldoende entstof en oormerken worden gezorgd en de inrichting van de entcentra is op tijd gereed.
Veel discussie wordt gevoerd over het enten van verdachte bedrijven, uiteindelijk worden deze aan het
eind van de entingsperiode met een speciale entploeg
geënt.
Op 23 april '83 is de startenting in Midden-Brabant
voltooid.
Vanaf 1 mei wordt het wederom mogelijk slachtvarkens
af te voeren uit het entgebied en is verplaatsing van
varkens buiten het entgebied voor zover het geen verdachte bedrijven of bedrijven in beschermingszones
betreft weer mogelijk. Tot nu toe heeft de inspectie
van bedrijven die melden overvol te zitten veel werk
gegeven.
Bedrijven in beschermingszones die veel te vol raken
hiervoor wordt getracht een gecontroleerde afvoer te
doen plaatsvinden naar bedrijven in dezelfde beschermingszone.
.Verplaatsing van fok- en gebruiksvarkens binnen het
entgebied dient ook met een ontheffing van het vervoerverbod te geschieden.
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Voor dit doel werd een ontheffingsformulier ontworpen in overeenstemming met dat wat gebruikelijk is
in het district Limburg en worden de DBH's ingeschakeld om de ontheffingen uit te schrijven voor zover
het gaat om niet verdachte bedrijven en niet om bedrijven die in beschermingszone zijn gelegen.
Tevens kunnen ontheffingen van het vervoerverbod worden verleend voor mestbiggen van buiten het entgebied
naar binnen het entgebied. Indien de bestemming een
beschermingszone betreft werd de ontheffing van het
vervoerverbod door het centrum verzorgd.
Na één week wordt eenzelfde regeling getroffen voor
de fokdieren. De DBH's worden dagelijks van informatie voorzien omtrent vrijgegeven bedrijven, opgeheven
beschermingszones en toegevoegde verdachte bedrijven
en nieuw ingestelde beschermingszones.
In het varkenspestbestrijdingscentrum kan men enigszins op adem komen en aan een regelmatiger werkindeling denken.
Met het afnemen van het aantal varkenspestuitbraken
in het entgebied en eveneens in de rest van de provincie Noord-Brabant en in de provincie Limburg nemen
de werkzaamheden geleidelijk af, kan personeel worden
afgestoten en tussen 1 en 10 juli het varkenspestcentrum worden afgebouwd.
De inrichting van een varkenspestbestrijdingscentrum
in een gebied waar zich veel gevallen voordoen over
langer tijd waardoor de werkzaamheden veel en gecompliceerd worden is een goede zaak.
Verplaatsbare kantoor-eenheden kunnen hierbij goed
worden gebruikt, al is ook bestaande huisvesting goed
denkbaar.
Er moeten duidelijke en uitgebreide instructies en
draaiboeken voorhanden zijn. Aan het opstellen hiervan zal de voorrang moeten worden gegeven.
Duidelijke afspraken moeten zo mogelijk zijn gemaakt
over de onmiddellijke beschikbaarheid van extra personeel.
Dit eventueel in te zetten personeel zal in "normale"
tijden landelijk verspreid werkzaam moeten zijn, teneinde een goede kennis van een betreffende regio te
bezitten.
Een training van dit personeel dient van tijd tot
tijd te geschieden.
Bovenstaande opmerkingen passen uitstekend op een
vanuit centraal gedirigeerd dierziektenbestrijdingsteam dat gebruik maakt van het personeel van de afdelingen levende keuring van de Rijksdienst voor de
Keuring van Vee en Vlees.
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Hoofdstuk VIII; Overleg
VIII.1. Nationaal_overle2_tussen^0verheid_en_Bedr
1.1. Inleiding
In het begin van 1981 werd de varkenshouderij geconfronteerd met een aantal uitbraken van varkenspest,
voornamelijk op bedrijven, die gebruik maakten van
de vervoedering van keukenafvallen (Swill).
Gedurende 1982 en 1983 is een nieuwe epidemie van
varkenspest in Nederland uitgebroken waarvoor andere
oorzaken dan keukenafvallen gelden. Bij verspreiding
van de besmetting speelde dfe verhandeling van biggen
een rol.
Het Ministerie van Landbouw! en Visserij heeft op basis van de wetgeving in intensief overleg met het
Nederlandse bedrijfsleven maatregelen genomen om de
varkenspest in Nederland te; bestrijden.
In 1981 en de eerste helft van 1982 hebben vooral
het secretariaat van het Produktschap voor Vee en
Vlees en de Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap de Overheid geadvjiseerd over de wenselijke
bestrijdingsaanpak. Later ijs het overleg tussen de
Overheid en het Bedrijfsleven geïnstitutionaliseerd
binnen het Crisisteam varkejnssector van het Produktschap voor Vee en Vlees (Crisisteam) (augustus 1982)
en de Werkgroep Varkenspestmaatregelen (februari
1983) van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
(Werkgroep).
1.2. Keukenafval (Swill)
In reactie op het door het iMinisterie van Landbouw
en Visserij uitgebrachte rapport van de Werkgroep
"Swill" (juni 1981) waarin;wordt overwogen om vervoedering van Swill aan me^tvarkens te verbieden,
heeft de Gemengde Werkgroep Swill geadviseerd een
algeheel verbod in te stellen tot aflevering, transport en vervoedering van Swill, echter aangevuld
met een ontheffingsregeling onder voorwaarden.
De Gemengde Werkgroep Swil|. was samengesteld uit vertegenwoordigers van het Produktschap voor Vee en
Vlees, het Landbouwschap, de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren en het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
De overheid heeft de conclusies en aanbevelingen van
de gemengde werkgroep onderschreven en het Ministerie
van Landbouw en Visserij w^rkt aan de juridische invulling hiervan.
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1.3. Problemen in grensgebied met België
In begin 1982 heeft de varkenspestsituatie zich aanvankelijk in ongunstige zin ontwikkeld, met name in
Zeeuws-Vlaanderen.
in verband met het gevaar van (illegale) import van
geënte biggen vanuit België is er bij de Veterinaire
Dienst en de Algemene Inspectiedienst op aangedrongen
de controle langs de Belgische grens te intensiveren.
Daar in Zeeuws-Vlaanderen een overschot optrad van
biggen, die voor een belangrijk deel in Noord-Brabant
werden afgezet, is intensief overleg gevoerd met de
organisaties in het betrokken gebied en vertegenwoordigers van het landelijk bedrijfsleven, teneinde de
risico's van verspreiding te beperken. Dit heeft uiteindelijk niet geresulteerd in directe maatregelen,
maar wel is er een uitgebreide voorlichting gegeven
hoe de kans op insleep van varkenspest verminderd
kon worden. De Afdeling Varkenshouderij heeft gepleit
voor het instelllen van strengere maatregelen bij
overtreding van de I. en R.-regeling gezien de sterke vermoedens dat besmetting van de Nederlandse varkensstapel was opgetreden door invoer van ongeblikte
varkens uit België.
1.4. Regeling export van bacon
Al spoedig daarna werd de aandacht opgeëist door de
ontwikkelingen in Noord-Brabant. Dit betrof met name
een gebied rond Schijndel en een gebied rond Hooge
Mierde. Toen het Verenigd Koninkrijk in juli 1982
naar aanleiding van de ontwikkeling van varkenspest
in deze gebieden de import van bacon afkomstig uit
heel Brabant verbood, werd in een intensief overleg
tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij en de
bij het Produktschap voor Vee en Vlees betrokken geledingen een regeling ontworpen, waarbij het Verenigd Koninkrijk bepaalde garanties met betrekking
tot de herkomst van bacon met bestemming het Verenigd Koninkrijk werd geboden. Op grond van deze regeling waren de Britse autoriteiten bereid genoegen
te nemen met beperkingen voor een aanzienlijk kleiner
gebied. Deze regeling (Verordening kanalisatie varkensvlees voor de gezouten varkensvleesbereiding
1982) is op 28 juli door het Bestuur van het Produktschap in een extra daarvoor bijeengeroepen vergadering aangenomen en op 4 augustus in werking getreden.
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Overlegstructuren
a. Gezien de zorgwekkende uitbreiding van de varkenspest heeft het Produktschap voor Vee en Vlees in
augustus 1982 het Crisisteam Varkenssector (Crisisteam) in het leven geroepen.
Dit overeenkomstig het besluit om voor gevallen,
waarbij de normale gang van zaken voor één of
meer schakels in de vee- en vleessector gedurende
geruime tijd ernstig dreigt te worden verstoord
een team te creëren die tot taak heeft de ontwikkelingen op de voet te volgen en te evalueren
(waaronder ook de handelsbelangen), de contacten
met de Overheid te onderhouden en deze namens het
betrokken Bedrijfsleven van advies te dienen.
In het Crisisteam zijn vertegenwoordigd:
het Dagelijks Bestuur van het Produktschap voor
Vee en Vlees, de Vereniging voor de Nederlandse
Vleeswarenindustrie, de Nederlandse Bond voor
Handelaren in Vee, de Federatie van Nederlandse
Slagerspatroonsbonden, de Centrale Organisatie
voor de Vleesgroothandel, de Landbouworganisaties,
de Werkgroep Varkenspestmaatregelen, de Veterinaire Dienst en de heer J.W. Hendriksen, voorzitter
van de Werkgroep Varkenspestmaatregelen.
Op 13 augustus 1982 vergaderde het in het leven
geroepen Crisisteam Varkenspest voor de eerste
maal. Deze en de volgende vergaderingen werden
meestal telefonisch gehouden. Van deze vergaderingen werden verslagen gemaakt en afhankelijk
van de aard van de besprekingen werd het Bedrijfsleven door middel van een circulaire op de hoogte
gebracht van de laatste ontwikkelingen.
Het crisisteam heeft sinds augustus '82 gemiddeld
éénmaal per 14 dagen vergaderd, waarvan enkele malen gezamenlijk met de Werkgroep Varkenspestmaatregelen.
b. De Stichting Gezondheidszorg voor Dieren heeft in
februari 1983, gezien de zorgwekkende varkenspestsituatie, de Werkgroep Varkenspestmaatregelen
(Werkgroep) ingesteld. De Werkgroep heeft tot taak
de mogelijkheden van andere bestrijdingsmethoden
te onderzoeken (waaronder met name vaccinatie)
en daarin te adviseren.
In de Werkgroep zijn vertegenwoordigd:
het Ministerie van Landbouw en Visserij, het Produktschap voor Vee en Vlees, de Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap, het Bedrijfschap
voor de Handel in Vee, het Centraal Bureau voor
de Varkensfokkerij, de fokkerijgroeperingen en de
Stichting Gezondheidszorg voor Dieren.
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De Werkgroep heeft in plenaire samenstelling acht
maal vergaderd, waarvan twee maal gezamenlijk met
het Crisisteam.
Voorts één maal in beperkte samenstelling met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven te Limburg
en in breder verband met de Veterinaire Dienst.
De voorzitter en/of de secretaris namen deel aan
de besprekingen welke betrekking hadden op de
uitvoering van de varkenspestbestrijding in de
diverse regio's.
c. De Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap
die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
in het Landbouwschap deelnemende organisaties
heeft in haar vergadering maandelijks aandacht
aan de zorgwekkende varkenspestsituatie besteed
en zonodig door middel van rechtstreekse contacten met het Ministerie van Landbouw en Visserij
of via een inbreng in de diverse overlegstructuren de bezorgdheid van de varkenshouders kenbaar
gemaakt.
d. Binnen het Ministerie van Landbouw en Visserij is
de varkenspestbestrijding voortdurend onder de
aandacht geweest.
e. Voorts is tijdens de vergaderingen van andere belanghebbende organisaties zoals het Bedrijfschap
voor de Handel in Vee, de Stichting Fokkerijwezen
en dergelijke, voortdurend de varkenspestbestrijding aan de orde gesteld.
Samenvatting van het gevoerde nationale overleg
1.6.1. Periode tot 27 mei 1983
In deze paragraaf wordt zoveel mogelijk in
chronologische volgorde een overzicht gegeven
van het gevoerde overleg in de genoemde organen.
Uitgangspunten tijdens de discussies zijn
steeds geweest:
1. De E.G.-regelingen ter bestrijding van
klassieke varkenspest in de E.G. (no. 80/
217/EEG).
2. Het nationale plan ter bestrijding van de
varkenspest berustende op bovengenoemde
E.G.-regeling en de in uitvoering zijnde
maatregelen van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
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3. De Identificatie^ en Registratieregeling
welke voortgekomen is uit de aanbevelingen
van de evaluatienota van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (no. 45/4863b)
samengesteld naar aanleiding van de varkens pestbestrijding in 1977.
Vanaf juli 1982 is in de Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap overwogen om te
pleiten voor het toepassen van ringentingen
om de ziekte afdoende te kunnen bestrijden.
Tijdens de september-vergadering 1982 werden
de consequenties van wel of niet enten uitvoerig geanalyseerd en sprak de Afdeling de
mening uit dat (nog) niet tot enten moest
worden overgegaan.
In oktober 1982 was het aantal gevallen opgelopen tot 44 en hebben de vertegenwoordigers
van het Bedrijfsleven er via het P.V.V.-Crisisteam op aangedrongen tot het snel nemen van
maatregelen om het toenemend aantal uitbraken
in te dammen.
Daarop heeft de Veterinaire Dienst besloten
de mogelijkheden, die de E.E.G.-wetgeving biedt,
verder te benutten.
Het instellen van een zone de protection van
8 km om besmette bedrijven werd toegepast en
voor een gebied in de Brabantse Kempen werd
een vervoersverbod uitgevaardigd.
Er werd een Crisiscentrum van de Veterinaire
Dienst te Bladel opgezet, teneinde de uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen in NoordBrabant te coördineren. Ook de ontheffingen
voor dit gebied werden van daaruit gegeven.
Zoals in 1981 reeds door de Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap was geconstateerd, kwam ook de Werkgroep tot de conclusie
dat de geldende identificatie- en registratie
(I. en R.-regels) niet optimaal werden nageleefd.
Vanuit de Werkgroep is de Stuurgroep I. en R.
verzocht stappen te ondernemen die tot een
betere naleving van de voorschriften kunnen
lijden. Tengevolge van zijn taakopdracht heeft
de Werkgroep reeds vanaf zijn eerste vergadering de mogelijkheid overwogen om met behulp
van vaccinatie de varkenspest te bestrijden.
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Mogelijke grote economische gevolgen van vaccinatie, tengevolge van stagnatie in de export,
hebben tot bestudering van een andere bestrijdingswijze geleid, te weten een beperking van
de biggenstroom en een herverkaveling van het
sinds 24 november ingesloten gebied met zo
mogelijk een financiële tegemoetkoming van de
schade, welke individuele bedrijven oplopen
tengevolge van deze maatregel.
De Afdeling Varkenshouderij heeft in de aprilvergadering gesproken over de mogelijkheden
om gedupeerde bedrijven financieel tegemoet
te komen. Er is voor gepleit om voor schrijnende gevallen bij varkenshouders de toepassing van de R.Z.-regeling en het Borgstellingsfonds af te stemmen op de bijzondere situatie.
Dit alternatief bleek echter op wetstechnische
en financiële bezwaren te stuiten, waardoor
toch weer het overgaan tot enten in overweging
is genomen.
Tevens werd een intensivering van de reeds
gehanteerde bestrijdingsmaatregelen aanbevolen, te weten een zone de protection met een
straal van maximaal 8 km gedurende maximaal
15 dagen. Echter, snel werd duidelijk dat de
intensiveringsmethode geen verbetering gebracht
zou hebben als dit bijvoorbeeld vanaf januari
1983 was toegepast, zodat dit advies nooit is
gehonoreerd.
Het Crisisteam komt tijdens telefonische vergadering op 18 maart tot de conclusie dat er
vooralsnog niet geënt zou moeten worden, in
verband met de consequenties hiervan voor het
varkensbedrij fsleven.
Tijdens de vierde bespreking op 28 maart 1983
wordt geconstateerd dat de export van vlees
en slachtvarkens in EEG-verband waarschijnlijk
niet zal worden belemmerd indien er geënt gaat
worden met bijbehorende kanalisatie van de biggen.
De mogelijke handelsbeperkende maatregelen op
het gebied van de exportbeperking van medelidstaten van de EEG in bilateraal verband houden
de advisering om tot enten over te gaan tegen.
Geconcludeerd wordt dat de werkgroep samen met
het Crisisteam van het P.V.V. overleg zal plegen op 31 maart nadat in Brussel de reacties
van mede-lidstaten zijn gepolst.
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Op 31 maart 1983 vergaderden het Crisisteam en
de Werkgroep gezamenlijk. Op deze vergadering
werd geconstateerd dat op bilateraal niveau
geen ingrijpen in de handelsbeperkende maatregelen zijn te verwachten.
De Werkgroep en het Crisisteam zijn tot de
conclusie gekomen dat men het Bestuur van de
Stichting Gezondheidszorg voor Dieren en het
Bestuur van het Produktschap voor Vee en Vlees
zal adviseren om de Minister van Landbouw en
Visserij te verzoeken over te gaan tot:
a. het enten tegen varkenspest in noodentingsgebieden;
b. het transport van biggen vanuit Noord-Brabant en Limburg naar de rest van Nederland
te stoppen.
Dit verzoek wordt in een gezamenlijk schrijven
ter kennis van de Minister van Landbouw en
Visserij gebracht.
Het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap
heeft tijdens het op 6 april 1983 gehouden
gesprek met de Minister en Staatssecretaris
van Landbouw en Visserij geïnformeerd naar
de stand van zaken betreffende het instellen
van noodentingsgebieden. Staatssecretaris
Ploeg heeft toen medegedeeld dat het Ministerie van Landbouw in principe had besloten om
over te gaan tot enten, waarbij werd gedacht
aan een groot gedeelte van de provincie NoordBrabant (Tilburg - Den Bosch - Helmond - Eindhoven - Belgische grens), een gebied in midden
Limburg en een gebied in zuid Limburg. Het
Landbouwschap heeft tijdens de bespreking bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde omvang van
de entgebieden. Overleg hierover werd toegezegd.
In de op donderdagmorgen 7 april 1983 gehouden
vergadering van de Raad voor Veterinaire Aangelegenheden is dit standpunt opnieuw naar voren
gebracht.
De Afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap heeft op 7 april 1983 's middags kennis
genomen van het besluit om de omvang van het
voorgestelde entgebied in Noord-Brabant om
veterinaire redenen te handhaven en voor de
provincie Limburg nog niet tot enting over te
gaan, maar stringentere vervoersmaatregelen
te nemen.
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De Afdeling Varkenshouderij heeft bezwaar gemaakt tegen het aanvankelijke voornemen om de
fokbedrijven, die in het entgebied zijn gelegen, een ontheffing voor het enten te geven,
daar dit een precedent zou scheppen voor veel
andere bedrijven. Tevens zou de effectiviteit
van de entdeken hieronder lijden. Indien op
dergelijke niet-geënte bedrijven varkenspest
uitbreekt, worden de overige bedrijven in het
entgebied, die wel hebben geënt, met de gevolgen geconfronteerd. De Afdeling achtte de veterinaire risico's aan een dergelijk ontheffingssysteem voor fokbedrijven erg groot.
Na intensief overleg bleek de Veterinaire
Dienst 12 april 1983 's avonds besloten te
hebben, dat voor fokbedrijven geen ontheffing
van de entplicht zou worden verstrekt.
Daar de desbetreffende Beschikking Varkenspestmaatregelen april 1983 nog dezelfde dag (12
april 1983) werd gepubliceerd, heeft de besluitvorming zich noodzakelijkerwijs in een laat
stadium voltrokken, waardoor de voorlichting
naar de betrokkenen in het entgebied moeilijk
is verlopen; mede hierdoor kon slechts op beperkte wijze van de vervoersmogelijkheden van
fokmateriaal naar buiten het entgebied gebruik
worden gemaakt.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft
naar aanleiding van de adviezen van het overleg op 31 maart, van 5, 6 en 7 april op het
kantoor van de Gezondheidsdienst in NoordBrabant (zie H. VIII 3.2.) en van de Raad Veterinaire Aangelegenheden op 7 april de Beschikking Wijziging Varkenspestmaatregelen april
1983 op 12 april gepubliceerd in de Staatscourant. De Beschikking maakt uitbreiding van
de bestrijdingsmaatregelen mogelijk door middel van het overgaan tot enten in noodentingsgebieden.
Op 14 april 1983 wordt een noodentingsgebied
in midden-Noord-Brabant van kracht en wordt
aangevangen met gebiedsenting.
Aansluitend aan de startenting wordt het entgebied uitgebreid met de gemeenten Alphen en
Riel.
In Limburg wordt door de inspecteur van de
Veterinaire Dienst een vervoersverbod ingesteld met de mogelijkheid tot ontheffingen,
waarbij de provincie in drie delen wordt ingedeeld.
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Op 11 mei 1983 wordt door het Crisisteam en
de Werkgroep ingestemd met het advies van de
inspectie Veterinaire Dienst te Limburg en
de regionale gezondheidsdienst om over te
gaan tot enten in Midden-Limburg.
Hierover volgt op 13 mei 1983 een bespreking
bij de Veterinaire Dienst terwijl in de namiddag van 13 mei regionaal overleg wordt gevoerd
bij de Gezondheidsdienst in Limburg ter voorbereiding van de entingen.
Op 19 mei 1983 wordt met de gebiedsenting in
Midden-Limburg aangevangen. De ingestelde fasering ervan (zie H. VII 3,2.) heeft de enting
na anderhalve dag opgehouden, zodanig dat er
een vertraging van bijna een hele dag optrad.
De negende bijeenkomst van de Werkgroep op 27
mei in combinatie met het Crisisteam. Mede
namens het P.V.V. verzoekt de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren over te gaan tot uitbreid
ding van het entgebied in Noord-Limburg.
Ingestemd wordt met het plan te gaan enten
in de Gelderse Vallei en het gebied rondom
de Hoge Veluwe.
Dat de Gelderse Vallei wel en de Achterhoek
niet gevaccineerd werd, heeft te maken met
de volgende gegevens van de Gelderse Vallei:
a. de wijze waarop de infectie de Gelderse
Vallei ingesleept werd, is tot op heden
niet exact bekend;
b. de virusstam in dit gebied toont een niet
bijster virulent karakter, wat enerzijds
een langdurige incubatie en anderzijds
een minder sprekend ziektebeeld en daardoor minder overtuigend sectie met zich
meebrengt;
c. dit gebied heeft een tekort aan biggen
(geen versleep naar buiten);
d. vaccinvoorraad niet al te groot is;
e. de tijd dringt met het oog op vacanties.
Ontwikkelingen betreffende het nationaal overleg vanaf 27 mei 1983
Maatregelen door de Veterinaire Dienst genomen,
in nauw overleg met het secretariaat van het
Landbouwschap, het:Produktschap voor Vee en
Vlees en de Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren:

®
a. Met ingang van 27 mei stoppen met het afgeven van ontheffingen voor vervoer van ongeente mestbiggen naar de entgebieden NoordBrabant en Limburg. Fokbiggen ouder dan 4
maanden wel toegestaan.
b. Geënte biggen mogen wel met ontheffing van
entgebieden in Limburg naar entgebied in
Noord-Brabant en omgekeerd. Na 15 juli ook
uitwisseling met de Gelderse Vallei.
In de juli-vergadering van de Afdeling Varkenshouderij is benadrukt dat gewetensbezwaarden
in het entgebied Gelderland/Veluwe waarbij de
varkens niet worden geënt, geen handelsvoordelen mogen hebben in vergelijking met bedrijven, die wel enten.
Bedrijven, die niet willen enten zonder dat
daarbij sprake is van duidelijke gewetensbezwaren dienen zo snel mogelijk alsnog te worden geënt.
De Veterinaire Dienst gaat in Brussel informeel na of geënte biggen verplaatst mogen
worden naar z.g. toegelaten mestbedrijven in
de regio's zonder dat dat handelsbelemmeringen oproept.
Op 12 juli vindt overleg plaats van de Veterinaire Dienst met alle vertegenwoordigers uit
het Bedrijfsleven om te kijken hoe de maatregelen tegen de overbevolking uitwerken en de
gesignaleerde problemen te bespreken.
De maatregelen tegen de overbevolking hebben
goed gewerkt en het bedrijfsleven zal, nu er
enige ruimte is, dit probleem oplossen. De afvoer van ongeënte biggen wordt in verband met
de risico's in een soort proefopstelling overwogen alleen voor de selectiemesterijen. Na
15 juli 1983 is uitwisseling van geënte biggen
tussen de entgebieden mogelijk.
Het verplaatsen van geënte varkens uit de entgebieden en van ongeënte biggen van geënte
zeugen na beëindiging van de enting is in begin
september in het P.V.C, ter discussie gesteld.
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Nabeschouwing van het overleg
1.7.1. Tijdens het overleg:van de Werkgroep zijn drie
methoden van bestrijding besproken, waarvan de
laatste daadwerkelijk is geadviseerd.
a. Intensivering van de reeds gehanteerde
maatregelen dooriuitbreiding van de zone
de protection met een straal van maximaal
8 km gedurende maximaal 15 dagen.
Al spoedig werd duidelijk dat deze methode
onvoldoende perspectieven zou bieden.
b. Extra maatregelen
1. - Beperking van de biggenstroom.
- Herverkaveling van het sinds 27 november
1982 ingesloten gebied in Noord-Brabantf.
- Tegemoetkoming van eventuele schade,
welke individuele bedrijven oplopen ten
gevolge vanideze maatregel.
Deze methode jstuitte echter op wettechnische en financiële bezwaren, met name
voor wat betreft het ontwikkelen van een
regeling voor| de schadevergoeding.
2. Het enten tegen varkenspest in noodentingsgebiedenj. Op 4 april 1983 is het
eerste noodentingsgebied vastgesteld
in Noord-Brabant.
1.7.2. Gesignaleerde problemen betreffende de uitvoering van de npodentingen
- In entgebieden Noprd-Brabant en Limburg
overschot aan mesitbiggen, fokbiggen en
opfokzeugen.
- Opleg selectiemesjterij Someren. Aanvoer
50% uit entgebieden Limburg en Brabant.
- Fokbedrijven will|en voor de fok bestemde
biggen ongeënt lajten in verband met afzet,
vooral ook voor de tijd na de bij-enting.

- Voldoende tijd creëren tussen de beslissing
om te gaan enten in een noodentingsgebied
en de uitvoering hiervan, zodat in het betreffende gebied orde op zaken kan worden
gesteld.
VIII.2. Internationaal overleg
2.1. Internationaal_Overleg_binnen_de_Commis
In diverse handelsrichtlijnen van de E.G. is een zogenoemde vrijwaringsclausule opgenomen.
Hiermee is bepaald dat een lidstaat het recht heeft
maatregelen te nemen om een mogelijke insleep van
dierziekten uit een andere lidstaat via het handelsverkeer naar zijn grondgebied tegen te gaan. Deze
maatregelen kunnen door de Commissie E.G. via de procedure van het Permanent Veterinair Comité (P.V.C.)
worden geharmoniseerd of ingetrokken.
De Commissie E.G. kan zelf ook het initiatief nemen
tot het instellen van maatregelen t.a.v. het intracommunautaire handelsverkeer. Het P.V.C, bestaat uit
(wisselende) vertegenwoordigers van de Veterinaire
Diensten van de Lidstaten onder voorzitterschap van
een vertegenwoordiger van de Commissie.
Binnen het Comité vindt een stemming plaats over door
de Commissie voorgestelde of geharmoniseerde maatregelen. Indien het advies van het Comité, bepaald aan
de hand van het gewogen gemiddelde van de uitslag van
deze stemming, in overeenstemming is met het voorstel
van de Commissie, stelt de Commissie de maatregelen
vast en brengt deze ten uitvoer. Wanneer het advies
van het P.V.C, hiermee niet in overeenstemming is, of
wanneer géén advies is uitgebracht, legt de Commissie
een voorstel van de te nemen maatregelen voor aan de
Raad. De Raad stelt dan de maatregelen vast met een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Indien de Raad binnen een bepaalde periode géén maatregelen heeft vastgesteld, stelt de Commissie de
voorgestelde maatregelen vast behalve wanneer de Raad
zich met een volstrekte meerderheid van stemmen
heeft uitgesproken tegen bedoelde maatregelen.
Herhaalde malen is de situatie varkenspest in Nederland aan een beoordeling van het P.V.C, onderworpen
geweest.
Dit gebeurt veelal met een frequentie van éénmaal per
maand.
Het tot dus ver gevolgde beleid t.a.v. het successievelijk aanwijzen van entgebieden heeft de volledige
steun van de Commissie E.G. ondervonden en heeft niet
geleid tot ernstige export belemmerende maatregelen
van de zijde van de E.G.
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Wel is een aantal malen de situatie varkenspest en de
daartegen getroffen nationale maatregelen onderwerp
geweest van een bilateraal gesprek tussen Nederland
en de Commissie E.G.
Naar aanleiding van een einde juli 1983 door Italië
getroffen import-verbod tegenover alle categorieën
levende varkens, afkomstig uit de Nederlandse varkenspest-provincies en Westduitse varkenspest-regio, is
d.d. 1 oktober 1983 een E.G. Beschikking van kracht
geworden t.a.v. zgn. risico-gebieden.
Deze beschikking bepaalt dat de Lidstaten de import
van slachtvarkens verbieden afkomstig uit deze gebieden tot 30 dagen na het laatste geval van varkenspest
aldaar.
Voor Nederland betrof dat oorspronkelijk de varkenspest-entgebieden en de provincie Zuid-Holland. Na de
inrichting van een varkenspest-entgebied in ZuidHolland betrof dit uitsluitend de entgebieden.
Sinds 10-l-'84 is bovendien de import van levende
slachtvarkens uit een 5 km./30 dagen zone rondom een
varkenspest-geval buiten een noodentgebied niet toegestaan.
Eveneens kan sinds 14-2-1984 overeenkomstig een andere E.G.-Beschikking géén vers varkensvlees in de intracommunautaire handel worden gebracht indien dit
afkomstig is van bedrijven gelegen in een 2 km./30
dagen zone rondom een varkenspestgeval zowel gelegen
binnen als buiten een noodentingsgebied.

§iiü£ëï-S§i_2Y§ï!iË2
Herhaalde malen is tussen de Directies van de Nederlandse V.D. en de Belgische V.D. in persoonlijke gesprekken en tijdens Benelux-overleg van gedachten gewisseld over bestrijdingsmaatregelen t.a.v. varkenspest in beide landen.
Dit overleg vond eveneens plaats tussen de regionale
inspecteur V.D. aan weerszijden van de grens.
Gedurende het winterseizoen 82/83 is te Baarle-Nassau
een bijeenkomst belegd van bedoelde regionale inspecteurs en Directies V.D. teneinde de bestrijdingsmaatregelen in Nederland en België op elkaar te laten
aansluiten.
Een dergelijk bilateraal overleg is eveneens herhaaldelijk gevoerd tussen Nederland en West-Duitsland,
zowel op centraal als regionaal (Bezirk/Kreis) niveau.
Gedurende het winterseizoen 83/84 is te Aalten een
regionale bijeenkomst belegd, waarbij vertegenwoordigers van de Veterinaire Diensten van Nederland en
West-Duitsland aanwezig waren.

Hoofdstuk IX: Afzetproblematiek
IX.1.

Nationaal
Algemeen
Zowel de aanvoer als de afvoer van varkens wordt beperkt
door de maatregelen gedurende uitbraken van varkenspest en
noodentingen.
Het instellen van zones de protection, gebieden met vervoersverboden en noodentgebieden, beperken het handelsverkeer voor kortere of langere tijd van, naar en in deze gebieden.
Ontheffingen zijn alleen mogelijk bij zeer ernstige huisvestingsproblemen .
De soms ver doorgevoerde specialisatie in de varkenshouderij zowel in de fokkerij-, vermeerderings- als de slachtvarkensector leidt tot vergaande afspraken, regelingen en
onderlinge afhankelijkheid.
Het all in all out-systeem versterkt dit.
Verstoringen in bovengenoemde structuren hebben voor alle
betrokkenen soms verstrekkende gevolgen. Er ontstaan
prijsverschillen tussen gebieden en tussen geënte en nietgeënte dieren.
De problemen worden beïnvloed door de omvang en het aantal
entgebieden plus de aantallen varkens welke wel of juist
niet geënt worden.

Fokkerij sector: Grote waardevermindering treedt op wanneer fokmateriaal niet als zodanig kan worden ingezet en
alleen tegen slachtwaarde kan worden afgezet. De aanvoer
van en naar de selectiemesterijen is voor stamboekfokkers
ernstig verstoord.
De ver doorgevoerde programma's van de fokkerijgroeperingen kunnen niet of soms alleen dankzij kostbare oplossingen worden uitgevoerd.
Vermeerderingssector; De problemen met de biggenafzet
worden sterk beïnvloed door de overschotten of de tekorten
van biggen in bepaalde gebieden. Bestaande relaties en
handelskanalen tussen vermeerderings- en mestbedrijven
worden vaak verstoord door het instellen van vervoersverboden en entgebieden. Vooral op de gesloten bedrijven kunnen door overbevolking ernstige huisvestingsproblemen ontstaan met meer ziekteproblemen en een slechtere groei tot
gevolg. Met name voor de individuele bedrijven kunnen genoemde problemen en prijsverschillen leiden tot grote financiële gevolgen.
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Slachtvarkensector; Vooral de beperkingen bij afvoer van
slachtrijpe varkens tijdens ingestelde vervoersbeperkingen
veroorzaken grote problemen voor de mesterijbedrijven. De
sluiting van exportplaatsen en beperkingen van de exportmogelijkheden voor varkensvlees uit "aangewezen" gebieden
stellen alle betrokkenen (mesterij/slachterij/handel) voor
grote problemen, welke vaak met veel moeite opgelost kunnen worden.
IX.2.

Internationaal

2.1. KS2§iiËS£iË£Ë9ëii22_22Y2iië^i2_^êïiSïl^ëi^Ë-YiëëËEE2Z
Vanwege de bestaande derogaties hebben het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en Ierland de mogelijkheid,
wanneer zich in een lidstaat van de EG varkenspest
voordoet de invoer van onvolledige behandelde varkensvleesprodukten uit dit land te verbieden. Toen
zich varkenspest voordeed in ons land heeft het Verenigd Koninkrijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door beperkingen op te leggen aan de invoer van
bacon afkomstig uit Nederland. In bilateraal overleg
bleken de Britten wel bereid de invoer van gezouten
varkensvleesprodukten toe te laten mits kan worden
gegarandeerd dat deze niet afkomstig waren uit gebieden met varkenspest. Om dejze garanties te kunnen geven is de Pvv-Verordening kanalisatie varkensvlees
voor de gezouten varkensvieesbereiding 1982 ontworpen en in werking getreden in augustus 1982. Door
middel van kanalisatie wordt ervoor gezorgd dat
slechts varkensvlees afkomstig van varkens uit "nietvarkenspest" gebieden moge worden aangewend voor de
produktie van gezouten varkensvleesprodukten welke
wordt geëxporteerd naar heit Verenigd Koninkrijk.
Van Britse zijde zijn de eisen waar een zgn. "nietvarkenspest"- gebied aan moet voldoen in de loop der
tijd verschillende keren aangepast. Met de uitvoering
van de verordening zijn de vleeskeuringsdiensten belast, terwijl de gebieden waarvoor geldt dat aldaar
gemeste varkens niet in aanmerking komen voor de produkten van gezouten varkensvleesprodukten worden aangewezen door de voorzitter van het Produktschap voor
Vee en Vlees.
In de praktijk werkt de regeling als volgt.
Varkens waarvan aan de keurmeester kan worden aangetoond dat zij niet afkomstig zijn uit zogenaamde
"aangewezen"-gebieden worden voorzien van een zgn.
pvv-BB-merk.
Baconfabrikanten mogen uitsluitend varkensvlees dat
voorzien is van zo'n stempel op hun bedrijf hebben en
verwerken tot bacon (gezouten varkensvlees).
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Onder "aangewezen"-gebieden worden verstaan:
- de entgebieden gedurende een tijd van 3 maanden na
aanvang van de na-enting;
- gebieden met een straal van 8 km rondom een geval
van varkenspest in een entgebied waar de startenting is afgelopen, gedurende 3 maanden;
- gebieden met een straal van 8 km rondom een geval
van varkenspest buiten een entgebied gedurende 28
dagen.
Daarnaast komt vlees van varkens welke geslacht zijn
in een slachterij die in een 8 km-zóne rondom een geval ligt niet in aanmerking voor het pvv-BB-merk. Met
andere woorden de betreffende slachterij mag gedurende 28 dagen geen pvv-BB-stempel hanteren.
Het is duidelijk dat voor de betrouwbaarheid van de
regeling de identificatie van de varkens van groot
belang is. Indien de herkomst van de varkens niet
kan worden aangetoond zal geen stempel worden gegeven.
Tevens dient een zodanige administratie door de
slachterij gevoerd te worden dat de leveranciers van
de varkens kunnen worden gekend.
Aanbeveling: In verband met de controle van de regeling in de slachtlijn zou het goed zijn als werd gezorgd dat het gemakkelijk herkenbaar zou zijn uit
welk entgebied een geënt slachtvarken afkomstig is.

a. fok- en gebruiksvarkens
Volgens de E.E.G.-richtlijn Levende Dieren 64/432
is het exporteren van fok- en gebruiksvarkens toegestaan, behalve
- fok- en gebruiksvarkens binnen een gebied met
een straal van 10 km rond een varkenspestgeval
gedurende 30 dagen;
- geënte fok- en gebruiksvarkens.
De richtlijn vormde veel problemen voor de export
van fokvarkens, maar door het onder strenge voorwaarden overplaatsen van fokmateriaal naar varkenspest-vrije gebieden bleef export mogelijk.
Door het toevoegen van entgebieden is de situatie
voor de export echter zo problematisch geworden,
dat met name de fokkerijgroeperingen de overheid
verzocht hebben tot het verlenen van ontheffingen
voor de entplicht.
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Begin juli 1984 is vooruitlopend op het vaststellen van de wijziging op de bestrijdingsrichtlijn
80/217 aan enkele bedrijven met hoogwaardig genetisch materiaal ontheffing verleend.
Slachtvarkens
De "oude" regel van de E.E.G. voor het weren van verspreiding van virus van varkenspest houdt in, dat:
"na een uitbraak van varkenspest gedurende 15 dagen
na reiniging en ontsmetting een beschermingszone wordt
ingesteld voor een gebied met een straal van 2 km om
het besmette bedrijf" (= minimum eis).
Zowel levende slachtvarkens als vers vlees van varkens
uit een beschermingszone mochten, op grond van E.E.G.richtlijnen van 1964 voor de intracommunautaire handel,
niet worden bestemd voor uitvoer naar E.E.G.-lidstaten.
Deze regel is ook opgenomen in de E.E.G.-richtlijn
80/217 voor bestrijding van varkenspest.
Bij beschikking van de E.E.G., d.d. 31 augustus 1983,
is het begrip "risico-gebieden" ingevoerd. Dit houdt
onder andere in, dat 30 dagen na het laatste geval
van varkenspest uit zo'n gebied geen levende slachtvarkens mogen worden geëxporteerd. Voor Nederland
werden als "risico-gebieden" door de E.E.G. aangewezen
de aanwezige entgebieden, alsmede de provincie ZuidHolland.
Zoeven genoemde beschikking, d.d. 31 augustus 1983,
heeft verreikende consequenties voor exporten van
levende slachtvarkens. Door slechts één enkel geval
van varkenspest in een entgebied is gedurende 30 dagen de export van levende ;slachtvarkens uit dat gebied
verboden.
Een dergelijke situatie heeft zich voorgedaan in het
(oude) entgebied in Midden-Brabant toen op 22 februari
1984 in de plaats Westerhoven in dit gebied op een
bedrijf varkenspest zich manifesteerde.
Bovendien heeft de aanwezigheid van "risico-gebieden"
in Nederland er toe geleid, dat voor export van leven*de slachtvarkens moet worden aangetoond, dat de dieren
niet komen uit zo'n gebied. De voor het aantonen van
de origine van levend te exporteren slachtvarkens uit^
eindelijk tot stand gekomen voorschriften lijken tot
op heden in de praktijk te functioneren.
De al meergenoemde E.E.G.-beschikking, d.d. 31 augustus 1983, is meermalen gewijzigd. De op 10 januari 1984
daarin aangebrachte aanpassing houdt in, dat: "export
van levende slachtvarkens is verboden gedurende 30
dagen uit een zone met een straal van 5 km rond elke
haard van varkenspest".

Deze maatregel geldt thans voor de Duitse Bondsrepubliek en Nederland. Dit besluit hield verder in, dat
de aanwijzing van de hele provincie Zuid-Holland als
"risico-gebied" kwam te vervallen.
Nationale maatregelen van E.E.G.-lidstaten voor het
verbieden van invoeren van varkens en/of vlees uit
Tldstaten, waar zich varkenspest en/of andere besmettelijke dierziek-ten hebben voorgedaan (toepassing
van de zogenaamde "vrijwaringsclausule").
E.E.G.-richtlijnen staan - onder voorwaarden - toe
het treffen van nationale verboden voor invoeren,
indien er gevaar bestaat voor verspreiding van dierziekten door invoeren van levende dieren en/of vers
vlees uit E.E.G.-lidstaten. Van de betreffende nationale maatregelen moet melding worden gedaan aan alle
E.E.G.-lidstaten en aan de Europese Commissie. Volgens
de procedure van het Permanent Veterinair Comité van
de E.E.G., of bij beslissing van de Europese Commissie
of van de E.E.G.-ministerraad kan worden besloten,
dat zo'n nationale maatregel moet worden gewijzigd,
wordt omgezet in verboden voor uitvoeren naar alle
E.E.G.-lidstaten, respectievelijk ingetrokken.
De afgelopen tijd is meerdere malen voorgekomen het
treffen van nationale maatregelen door Frankrijk en
vooral Italië, waarmede invoeren van levende dieren
en vlees uit meerdere provincies van Nederland werden verboden. Na enige tijd werd in E.E.G.-verband
besloten de verboden voor invoeren uit Nederland
tot redelijke proporties terug te brengen. Het duurde echter steeds meerdere dagen tot enkele weken eerdat een lidstaat de Commissie Beschikking inpaste.
Vooral het feit dat in de Beschikking geen ingangsdatum wordt genoemd kan als vertragende factor worden aangegeven.
2.3. Exgort_vers_vlees
Evenals voor levende slachtvarkens was ook voor vers
vlees de "oude regel" in de E.E.G.-richtlijn 80/217
van toepassing, dat vers vlees van varkens uit een
beschermingszone op grond van E.E.G.-richtlijnen van
1964 voor intracommunautaire handel, niet mocht worden bestemd voor uitvoer naar E.E.G.-lidstaten.
Op 12 januari 1984 is een E.E.G.-beschikking met verdergaande belemmeringen voor export van vers varkensvlees van kracht geworden dan volgens eerdergenoemde
"oude" regel van 15 dagen en 2 km rond een met varkenspest besmet bedrijf. De betreffende E.E.G.-beschikking 84/10 houdt in, dat gedurende 30 dagen na het
verdwijnen van de laatste haard van varkenspest de
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lidstaten niet mogen toestaan invoer van vers vlees
van varkens uit aangewezen,gebieden.
In eerste instantie waren aangewezen het Regierungsbezirk Munster en de Kreis Emsland. Later zijn andere
delen van de Duitse Bondsrepubliek daaraan toegevoegd,
alsmede werd voor Nederland en Italië van kracht, dat:
"gedurende 30 dagen uit een zone met een straal van
2 km rond elk geval van varkenspest vers vlees van
varkens niet mag worden toegelaten door E.E.G.-lidstaten".
Binnen de beschermingszone 2 km/30 dagen kunnen na 15
dagen na de 2 e ontsmetting ontheffingen verleend worden voor afvoer van varkens voor directe slachting.
Conclusie
Uit het voorgaande kan worden vastgesteld, dat uitbraken van varkenspest en enten tegen deze besmettelijke dierziekte voor exporten van levende slachtvarkens en vers vlees belemmeringen opleveren.
Wat betref het enten dient vermeld te worden, dat de
belemmering niet zo zeer "het enten" is maar meer de
stand-still tijdens de startenting.
Voorts valt in het bovenstaande op, dat het exporteren
van levende slachtvarkens Imeer belemmeringen oplevert
dan de export van vers varkensvlees.
- Voor vlees geldt niet de regel van verbod voor uitvoer uit Nederlandse risico- c.q. entgebieden gedurende 30 dagen na het laatste geval van varkenspest.
Dit geldt wel voor export van levende slachtvarkens.
- Voor vlees geldt een uitvoerverbod gedurende 30 dagen uit een zone met een straal van 2 km, terwijl
voor levende slachtvarkens een verbod voor export
geldt met een straal van 5 km rond een met varkenspest besmet bedrijf.

45/3136

®
Hoofdstuk X: Financiële gevolgen
X-l. Overheid

X. 1.1. Kosten van stamping-out en enten

2)

. 2 )
start-entxng
kosten {excl. ent-^,
stof en oormerk)

stamping-out
kosten
aantal

totaal
(x 1.000)

per geënt
varken

na-entxng
kosten (excl.entstof en oormerk)

aantal

totaal
(x 1.000)

per overgenomen
varken

aantal

totaal
(x 1.000)

19 8 1

5.338

ƒ

1.311

ƒ 246

-

-

-

-

-

-

19 8 2

52.265

ƒ 14.615

ƒ 280

-

-

-

-

-

-

19 8 3

109.302

ƒ 41.141

f 376

2.534.500

ƒ 3.758

ƒ 1,48

2.499.859

ƒ 5.221

per geënt
varken

ƒ 2,09

1) Volgens de lopende afspraken betaalt het bedrijfsleven 50 % van de kosten met een maximum van ƒ 2.000.000,—
per jaar
2) De E.G. vergoedt de Nederlandse overheid: - 50 % van de stamping-out kosten
- 1/8 Europese RekenEenheid (1 ERE = ± ƒ 2,80) voor de entkosten
(= ± ƒ 0,34)
3) De kosten van de entstof f 0,61 per dosis. De kosten van een oormerk ƒ 0,10
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X.1.2.

Kosten__van_noodentingen
Overzicht geënte varkens tijdens star•tenting/entingskosten
ENTGEBIED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AANTAL VARKENS

Midden Brabant I
Midden Limburg
Gelderse Vallei/Veluwe
Kop van Limburg
Achterhoek
Midden Brabant II
Apeldoorn
Twenthe
Achterhoek West
Salland Oost
Zuid-Oost Gelderland
Venray 1984
Baarle-Nassau 1984
Zuid-Holland
Asten
Utrecht

+
TOTAAL:

1.271.778
717.000
600.000
25.500
300.000
150.000
70.000
217.000
833.000
460.000
260.000
1.100.000
240.000
250.000
325.000
700.000
7.519.278

7.519.278 is 69% van de totale Nederlandse varkensstapel
(ca. 10.800.000)

ENTINGSKOSTEN:

(excl. Zuid-Holland en Asten)
Entstof:
Entingskosten
(betaald aan S.G.D.):
totaal

ƒ

4.648.000

ƒ

15.780.000 +

ƒ

20.428.000

Tevens werd medio 1984 maandelijks ƒ 1.850.000 aan de
S.G.D. betaald voor de naentingen.

v
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De bedrijfsschade die kan ontstaan bij een uitbraak
van varkenspest en de daarmee gepaard gaande vervoersverboden en het eventueel instellen van een entgebied kan velerlei zijn. Het is dikwijls uiterst moeilijk te kwantificeren hoe groot deze schade is, omdat de toevallige omstandigheden van het individuele
bedrijf van zeer grote invloed zijn. Daarom zullen
wij ons in het navolgende voornamelijk beperken tot
het aangeven op welke wijze deze bedrijfsschade,
waarvoor geen vergoedingsregeling bestaat, tot stand
komt. Uiteraard kan het geheel voor de individuele
varkenshouder een zware psychische belasting met
zich meebrengen, welke zeer zeker niet mag worden
onderschat en welke niet in geld is uit te drukken.
Ook moet worden opgemerkt, dat de schade die nationaal wordt geleden een heel andere is dan de som van
de schades die individuele varkenshouders mogelijk
hebben. Om een voorbeeld te noemen als de biggenprijs
als gevolg van beperkte afzetmogelijkheden in een bepaald gebied achterblijft bij elders dan betekent
dit voor de betreffende biggenproducent veel nadeel.
Voor de mester is deze lage biggenprijs een voordeel,
temeer daar de slachtvarkensprijzen eigenlijk niet
negatief werden beïnvloed in de praktijk. In een dergelijke situatie is er nationaal meestal geen sprake
van schade, maar het individuele bedrijf heeft wel
degelijk schade.
Achtereenvolgens zal een schets worden gegeven van
mogelijke bedrijfsschade voor verschillende bedrij fstypen bij;
A. een uitbraak van varkenspest
B. een absoluut en een voorwaardelijk vervoersverbod.
Van een abcoluut vervoersverbod is meestal sprake bij
een uitbraak en tijdens een startenting. Van een voorwaardelijk vervoersverbod is meestal sprake in entgebieden na afloop van de startenting, wanneer vervoer, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden,
is toegestaan. Per categorie verschillen die voorwaarden. Voor slachtvarkens gelden de geringste beperkingen en voor fokdieren de sterkste. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de problematiek voor fokkerij-instellingen. Uiteraard is het geheel niet
uitputtend.
A. Bij een uitbraak van varkenspest wordt de directe
schade, zoals door dieren die naar de destructor
gaan, vergoed.
De schade echter van leegstand van het bedrijf
gedurende een bepaalde periode wordt niet vergoed.
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Mestbedrijf
Bij een mestbedrijf zijp de mogelijkheden om spoedig te herbevolken mits het vervoersverbod is afgelopen vrij redelijk.
Bij een slachtvarkensprijs van ƒ 4,-/kg kost leegstand per mestvarkensplaats ca. ƒ 1,20 per week.
Bij een prijs van ƒ 4,25/kg is dit ca. ƒ 1,90.
De leegstand is minimaal 15 dagen na de 2e ontsmetting d.w.z. in de praktijk zal minimaal met
ca. 3 weken moeten worden gerekend.
Later heeft de overheid de eis gesteld, dat niet
voor 30 dagen na constatering herbevolking mag
plaatsvinden. Rekeninghoudend met het voorgaande
en het aantal overgenomen mestvarkens t/m september 1984 kunnen de totale kosten van leegstand op
geruime mestbedrijven worden begroot op ruim ƒ 1
miljoen. Verder duurt het een hele tijd voor het
bedrijf weer inkomsten krijgt uit de afzet van
slachtvarkens.
Daarnaast vraagt de reiniging en ontsmetting de
nodige arbeid en kan er ook enige schade ontstaan
aan de stal en inventaris als gevolg van het ontsmettingsmiddel. Dit geldt overigens ook voor de
andere bedrij fstypen.
Vermeerderingsbedrij f
Bij een vermeerderingsbedrij f is het vaak veel
moeilijker snel vervangend zeugenmateriaal te krij*gen. Er moet daarom met een langere leegstand worden gerekend. De kosten van leegstand kunnen per
zeugenplaats globaal worden ingeschat op 15 1 20
gulden per week. In de praktijk zal men veelal bij
herbevolking deze ongeveer over een halfjaar moeten uitsmeren. Ongeveer 8 maanden na de start van
de herbevolking zou het bedrijf pas weer kunnen
beginnen met het afleveren van biggen. Na 14 maanden zou het bedrijf weer volledig in produktie
zijn. Wanneer er sprake was van een vaste afnemer
dan is er alle kans, dat deze ondertussen zijn
biggen van elders betrekt. Er moet rekening mee
worden gehouden, dat op een dergelijk bedrijf,
dat wordt herbevolkt extra gezondheidsproblemen
kunnen optreden. Eveneens rekening worden gehouden met grotere anafrodisie problemen. Daarenboven zijn de eerste worpen in het algemeen kleiner
dan de daaropvolgende. Eén big minder per zeug
per jaar betekent een saldoverlaging van ca. ƒ 90,Tenslotte zal de vervanging in de zeugenstapel op
een dergelijk bedrijf een aantal jaren een schoksgewijs patroon vertonen, met. alle gevolgen van
dien. De hiervoor aangegeven bedrijfsschade kan
worden begroot op ca. ƒ 1.000,— per zeug.

Tot september 1984 zijn bijna 22.000 zeugen geruimd. Ervan uitgaande dat dit allen vermeerderingszeugen zijn, betekent dit een totale schade
van ƒ 22 miljoen.
Fokbedrijf
Bij een fokbedrijf gaat het eigen materiaal, waar
veelal jaren selectiewerk mee is gemoeid, verloren.
Dit materiaal is dikwijls zeer moeilijk te vervangen en het kost daarna vaak jaren om weer terug
te komen. Dit kan een reden zijn te stoppen met
topfokkerij. Bovendien kan de voorziening van fokmateriaal bij afnemende bedrijven tijdelijk in de
knel komen. Bij dit alles mag de immateriële schade zeer zeker niet worden vergeten. Nationaal gezien kan de vernietiging van fokmateriaal, doordat bepaalde genen verloren kunnen gaan, een verlies betekenen.
Voor (sub)fokbedrijven die F, zeugjes produceren
geldt een situatie die niet zo sterk afwijkt van
een vermeerderingsbedrij f. Overigens moet worden
opgemerkt dat in de praktijk menging van verschillende varkensbedrij fstypen voorkomt.
B. Mestbedrijf
Bij een absoluut en een voorwaardelijk vervoersverbod kan er op een getroffen mestbedrijf de volgende bedrijfsschade ontstaan. Tijdens een absoluut
vervoersverbod kan in principe niet worden afgevoerd. Dit heeft tot gevolg, dat slachtrijpe mestvarkens te zwaar kunnen worden, met name wanneer
een dergelijk vervoersverbod nogal lang duurt. Bij
1 kg overschrijding wordt ± ƒ 2,70 gekort door de
slachterijen, bij 5 kg kan dit oplopen tot ƒ 15,-.
Daarnaast neemt de voederconversie in het laatste
deel van het mesttraject sterk toe met alle gevolgen vandien.
En ook kan de hokruimte per dier een probleem worden. In de praktijk heeft men in een aantal gevallen getracht dit soort problemen te vermijden door
b.v. voor het instellen van een entgebied de gelegenheid te geven slachtrijpe varkens af te voeren
naar het slachthuis.
Ook in zgn. knijpgevallen werd in de praktijk soms
ontheffing verleend voor directe afvoer naar het
slachthuis. Bij een voorwaardelijk vervoersverbod
kunnen slachtrijpe mestvarkens normaliter worden
afgevoerd.
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Vermeerderingsbedrij f
Tijdens een absoluut vervoersverbod kunnen geen
biggen worden aangevoerd op een mestbedrijf hierdoor kan leegstand ontstaan. In een eerder stadium
is reeds aangegeven wat de kosten daarvan zijn per
mestvarkensplaats.
Bij een voorwaardelijk Vervoersverbod kunnen slecht
biggen worden aangevoerd uit bepaalde gebieden.
Wanneer er sprake is van een biggentekort kan dan
toch leegstand ontstaan op een mestbedrijf. Ook
betekent het doorsnijden van traditionele handelslijnen een handicap. De problemen bij een vermeerderingsbedrij f (biggenproducent) bij een absoluut
vervoersverbod zijn voornamelijk overbevolking.
Veelal is er enige speelruimte, maar al snel ontstaan op bedrijven met gespeende biggen op batterijen problemen, doordat de biggen te zwaar worden
en niet meer in de ruimde passen. Met kunst- en
vliegwerk moeten dan noodvoorzieningen worden getroffen. Deze brengen veel extra werk met zich mee
en daarnaast nemen de ziekterisico's sterk toe.
Tevens ontstaan er problemen om de kraamhokken op
tijd voor de volgende zeug vrij te krijgen, wanneer
elders geen ruimte voor biggen beschikbaar is.
Ruimte en tijd om de stallen te reinigen en te ontsmetten is in een dergelijke situatie problematisch,
uiteraard is dit niet bevorderlijk voor de gezondheidstoestand op het betreffende bedrijf met alle
gevolgen van dien.
Tenslotte moet er rekening mee worden gehouden,
dat de afzetbaarheid van de zwaardere biggen nogal
eens problematisch is. Bij een voorwaardelijk vervoersverbod is de afvoer van mestbiggen mogelijk
binnen bepaalde gebieden. Het hangt dan sterk af
of er in een dergelijk gebied sprake is van een
tekort of overschot aani biggen in hoeverre er dan
problemen met de afzet ontstaan.
Fokbedrijf
Op fok- en subfokbedrijven kunnen in principe soortgelijke problemen ontstaan als bij biggenproducenten. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat bij een
voorwaardelijk vervoersverbod de mogelijkheden
voor afzet van fokmateriaal veelal beperkter zijn
dan van mestbiggen.
Traditioneel is de afzet van dergelijk materiaal
vaak over een vrij ruim gebied gespreid. Dit betekent, dat er plaatselijk een overschot aan fokmateriaal ontstaat. Dit materiaal moet dan noodgedwongen worden verkocht als mestbig of mestvarken.
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Dit betekent een aanzienlijke derving van inkomsten. Bij een big betekent dit volgens het prijzenschema van het CBV bijna ƒ 60,- minder opbrengst.
Bij een dekrijpe geit die wordt geslacht zal dit
een derving van ruim ƒ 200,- betekenen en voor een
jonge fokbeer die wordt geslacht zal de opbrengst
ruim ƒ 400,- lager zijn.
In de praktijk hebben een aantal van dergelijke
bedrijven een aanzienlijke schade geleden. Tevens
moet hier worden genoemd, dat soms ook niet meer
naar de selectiemesterij kan worden uitgezonden,
hetgeen nadelig is voor fokkerij op het betreffende
bedrijf.
Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren, dat
de mogelijke bedrijfsschade sterk toeneemt van
mestbedrijf, vermeerderingsbedrij f naar fokbedrijf.
Fokkerij-instellingen
Nadat in het voorgaande is ingegaan op de problematiek bij individuele varkenshouders past het nu
in te gaan op de problematiek bij fokkerij-instellingen. Dit zijn de stamboeken + fokkerijgroeperingen. Veel van de hiervoor geschetste problematiek raakt direct de fokkerij-instelling en doordat de normale stroom van diermateriaal in hun
fokprogramma's in meer of mindere mate verstoort
is. Bij de stamboeken heeft de topfokkerij nogal
ernstige moeilijkheden gehad met de afzet van materiaal en tevens het feit, dat inzending van de
selectiemesterij onmogelijk was. Dit laatste betekende tijdelijk een onderbezetting van de selectiemesterij maar ook dat de fokkerij op de betreffende topfokbedrijven gehandicapt was.
Bij de fokkerijgroeperingen, waar de fokkerij is
geconcentreerd op een beperkt aantal bedrijven
ontstaan zeer grote problemen wanneer dergelijke
bedrijven worden geconfronteerd met een verbod
tot afleveren naar bepaalde gebieden. Om dergelijke problemen te voorkomen hebben deze organisaties
in een aantal gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij instelling van een entgebied onder bepaalde voorwaarden materiaal naar elders te
verplaatsen.
Een dergelijke verplaatsing brengt nogal wat kosten met zich mee. Een aantal fokkerijgroeperingen
heeft afzet van fokmateriaal naar andere landen.
De varkenspestsituatie heeft nogal wat problemen
opgeleverd voor deze export.
Voor een betrokken groepering houdt het tijdelijk
niet kunnen leven van materiaal het gevaar in dat
de klant zijn heil elders zoekt. Tevens moeten
worden opgemerkt dat uitbraak van varkenspest op
een basisbedrij f rampzalige gevolgen kan hebben
voor de betreffende groepering.
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X. 3. Qverige^bedrijfsschade_in__de_groduktiekolom
De gevolgen van varkenspest en de daarmee gepaard
gaande maatregelen hebben 2ich niet beperkt tot de
primaire produktie. Ook elders in de produktiekolom
is schade geleden.
Achtereenvolgens zullen de problemen bij de handel,
slachterijen en baconfabrikant, aan de orde worden
gesteld.
Handel
Het instellen van vervoersverboden brengt met zich
mee, dat bestaande handelslijnen soms worden doorgesneden. Voor de betreffende handelaren heeft dit
veel problemen met zich meegebracht doordat het evenwicht tussen aankoop en verkoop werd verstoord. Voor
een collega-handelaar betekende dit soms evenwel een
voordeel. Daarnaast moet worden opgemerkt, dat sommige
exportplaatsen een tijdlang zijn gesloten als gevolg
van varkenspestuitbraken in de omgeving. Voor de betreffende handelaar betekent dit een belangrijke schade. Eveneens hebben varkenshandelaren nadeel ondervonden, dat de levende export uit bepaalde gebieden niet
mogelijk was.
Slachterijen
De aanvoer van slachtvarkens op slachterijen heeft
in een aantal gevallen hinder ondervonden van de
varkenspest. Daarnaast kwamen sommige slachtvarkens
niet meer in aanmerking voor een EEG-stempel wat een
negatief effect heeft op de valorisatie. Dit betekende voor de slachterijen schade aangezien voor dergelijke varkens geen lagere prijs werd uitbetaald aan
de mesters. En tevens kan in bepaalde gevallen varkensvlees niet worden afgeleverd aan baconfabrikanten.
Baconfabrikanten
Een aantal baconfabrikantejn heeft nogal wat schade
geleden, doordat varkensvlees dat normaal voor bacon
wordt bestemd een andere bestemming moest krijgen.
Hierdoor zou met name een extra aanbod van carbonades
zijn ontstaan met een negatief effect op de prijsvorming.
Verder heeft een aantal baconfabrikanten te maken gehad met leegloop.
Ook speelt dat soms de inkoopkosten hoger zijn geweest, doordat er een beperkt aanbod was van grondstoffen. Door de vereniging van baconfabrikanten
wordt de totale schade tot eind 1983 begroot op 10
a 12 miljoen gulden.
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In het begin van 1984 is de situatie ontstaan, dat
de vraag van Britse zijde naar bacon uit ons land
aanzienlijk toenam. Als oorzaken hiervoor kunnen
worden aangewezen een afname van de varkensvleesproduktie in het land zelf en een verminderd aanbod uit
Denemarken vanwege hernieuwde export van varkensvlees naar Japan. Door een krap aanbod van varkensvlees met pvv-BB-stempel heeft de baconindustrie
niet alle exportmogelijkheden kunnen benutten. Naar
schatting had vanaf begin 1984 ongeveer 350 ton per
week meer geëxporteerd kunnen worden. Op jaarbasis
betekent dit volgens de Vereniging van Baconfabrikanten dat 10 a 15 miljoen wordt gemist aan extra
opbrengst. Afgezien nog van het mogelijk positief
effect op de varkensprijzen in ons land.
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Hoofdstuk XI; Informatievoorziening/voorlichting
XI.1.

Informatie van de Overheid
Wanneer zich in Nederland gevallen van varkenspest
voordoen, maakt het Ministerie van Landbouw en Visserij
dit middels een telex kenbaar a&n de volgende organisaties:
- directeuren R.V.V. kring 1 t/m 15
- Centraal Diergeneeskundig Instituut
- Algemene Inspectie Dienst
- Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
- Landbouwschap
- Produktschap voor Vee en; Vlees
- Bedrijfschap voor de Handel in Vee
- Ned. Ver. van Mengvoederfabrikanten
- Centr. Org. voor de Vleesgroothandel
- Ver. Ned. Vleeswarenindustrie
- Fokkerijgroeperingen (via Euribrid)
- C.B.V. (schriftelijk/telefonisch)
Voorts wordt het uitvaardigen van een vervoersverbod
of een entbeschikking door het Ministerie van Landbouw
en Visserij eveneens per telex aan de bovengenoemde
organisaties gemeld.
Het instellen van vervoersverboden of varkenspestentgebieden wordt tevens in de Staatscourant gepubliceerd en
middels een persbericht via radio - kranten en tijdschriften aan de varkenshouders kenbaar gemaakt.
Aanvankelijk werd het bedrijfsleven een dag voor het
instellen van een vervoersverbod op de hoogte gesteld.
Daar van deze tijdige infqrmatie steeds meer varkenshouders en handelaars misbruik maakten, door voor het
ingaan van het vervoersverbod varkens uit het betreffende gebied te transporteren naar varkenspest-vrije
gebieden, heeft de overheid eind 1983 het beleid op dit
punt aangepast.
Toen is de overheid een vervoersverbod per onmiddelijke
ingang gaan aankondigen via de radio, hetgeen zowel bij
de uitvoerende instanties als de varkenshouders veel
problemen veroorzaakte.

XI.2.

Informatie van overige organisaties
tÊ2^2ÜY?S£liSE: D e z e geeft de informatie over de varkenskënspëstsïtüatie door aan diverse overlegorganen o.a. middels het Landbouwnet.
5ï2^H5StË2ïi5E_Y22E_YëË_êïl_YiëëSs D e informatie t.a.v.
varkenspest,~wêïkë bïj"~hët""PVVjbinnenkomt wordt op de
volgende wijzen doorgegeven aan het bedrijfsleven:

1. Circulaires gericht aan:
- im- en exporteurs van varkensvlees
- im- en exporteurs van levende varkens
- exporteurs van vleeswaren
- pvv-crisisteam varkenssektor
- organisaties (b.v. AID, VIB, Consulentschap etc.)
en Ministeries.
De informatie in de circulaires is het meest specifiek n.1. omschrijving entgebieden en "bacongemeenten".
2. Afhankelijk van de urgentie van de ontvangen informatie telefonisch aan direkt betrokkenen. Dit kunnen zowel organisaties zijn als individuele bedrij fsgenoten.
De informatie in weekinfo is iets algemener n.1. aankondiging entgebied (geen omschrijving) en consequenties.
3. Pvv-weekinfo
a. leden en plaatsvervangend leden bestuur pvv;
b. leden en hun plaatsvervangers commissies en werkgroepen pvv;
c. ontvangers (bedrij fsgenoten) pvv-circulaires;
d. ontvangers vroegere pvv-statistisch weekrapport;
e. secretariaten van organisaties die pvv-bestuursleden benoemen;
f. persmedia (gedeeltelijk);
g. diverse personen (relaties, op aanvraag e t c ) .
4. Viditel
In viditel zijn de varkenspestgevallen per data vermeld,
de "bacongemeenten" en de periode van de startenting in
de diverse entgebieden.
§£i£Ïï£i22_§ê522ÉlïëiÖ252E2_Y22£-2iËEëS: D e z e geeft de
ïnföririatië~ovër gevallen van~varkinspest, vervoersverboden en entbeschikkingen door aan de regionale Gezondheidsdiensten, welke de gegevens weer verder in de periferie verspreiden (dierenartsen, varkenshouders).
êê§E±ïlË2l}ÊE_Y22ï!_§§-.S§G^§I-.iS-.Y2ëi D e z e geeft de inIörmatlê~över~gëvaïïên~van"varkênspest, vervoersverboden en entbeschikkingen door aan de varkenshandelaren
middels een direct schrijven en het weekblad voor de
handelaar en producent "Vlees".
XI.3.

Algemene informatie aan de varkenshouders
D.m.v. de vakbladen worden de varkenshouders op de hoogte
gehouden van de varkenspestsituatie, vervoersverboden en
entcampagnes.
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Voorts wordt er in de vakbladen;regelmatig aandacht besteed aan de naleving van de enibeschikkingen (tijdig
na-enten), naleving van verordeningen (I & R, preventieve gezondheidsmaatregelen) en hygiëne in het algemeen.
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BIJLAGE

E.V.RAPPORT

Varkenspest onder de wilde zwijnen
Na constatering op 26 mei 1983 van het eerste geval van varkenspest onder wilde zwijnen op de Hoge Veluwe, heeft de ziekte zich
uitgebreid naar de verschillende leefgebieden op de Veluwe, ten
zuiden van de E-8.
Tot eind 1983 zijn van de + 600 onderzochte dieren 97 positief
gebleken (zie bijlage no's 1, 2 en 3), Alle gevallen op één na
werden vastgesteld binnen het, voor gedomesticeerde varkens op
30-5-1983 ingestelde noodentgebied Gelderse Vallei en Veluwe.
Gezien de begrenzing van de zuidelijke Veluwe door de stedelijke
agglomeratie Wageningen-Arnhem-Dieren, de rivieren Rijn en
IJssel en de van grof wildkerende rasters voorziene autosnelweg
E-8 valt te verwachten dat de ziekte zich tot dit gebied zal beperken .
Direct na het constateren van de ziekte op de Hoge Veluwe werd
met een totaal afschot van de aldaar aanwezige wilde zwijnen aangevangen. Op een enkel dier na, is dit totale afschot bereikt.
Voor in de vrije wildbaan verkerende wilde zwijnen is een 100%
afschot niet realiseerbaar. Door middel van een reductie van de
populatie wordt getracht de besmetting tegen te houden. Hiertoe
werd vanaf 1-7-1983, vooruitlopend op het normale reguleringsafschot, reeds met een afschot- en onderzoekprogramma van wilde
zwijnen op de Zuid-Veluwe aangevangen. De vanaf 1-8-1983 d.m.v.
het reguleringsafschot in dit gebied gedode dieren worden even[ eens op varkenspest onderzocht. Voor de ter onderzoek ingele; verdë wilde zwijnen wordt een premie uitgekeerd, terwijl de dieren na het onderzoek worden gedestrueerd. In het kader van de
bestrijding van de ziekte zal de hoogte van het reguleringsafschot op de Zuid-Veluwe nogmaals worden bezien.
i Met het oog op de bescherming van een deel van het wilde zwijnenbestand tegen besmetting, bestaat sinds 12-9-1983 de moge"
j
lijkheid om in niet besmette gebieden onder bepaalde voorwaar!
den en voorschriften over te gaan tot vaccinatie van een be; perkt aantal dieren.
Gedomesticeerde varkens die buiten lopen kunnen in de praktijk
tengevolge van contacten met wilde zwijnen worden besmet. Dit
geldt uiteraard slechts voor die gedomesticeerde varkens welke
; niet zijn gevaccineerd tegen varkenspest. Het instellen van een
! ophokgebod op grond van de Veewet voor gedomesticeerde varkens
j op bedrijven buiten het noodentgebied Gelderse Vallei en Veluwe
j (dit zijn varkensbedrijven ten oosten van de weg ApeldoorniArnhem) berust juridisch op een te wankele basis. Wel zijn de
;varkenshouders in bedoeld gebied geadviseerd hun varkens zo veel
mogelijk binnen te houden.
Bij het nemen van de bovenstaande afschotmaatregelen is men uitgegaan van het standpunt van de directie Juridische en Bedrij fs-
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organisatorische Zaken van het Ministerie van Landbouw en Visserij dd. 12-9-1983, dat alle wilde zwijnen die niet worden gehouden, vallen onder de Jachtwet. Met andere woorden: De Veewetmaatregelen waren niet voor wilde zwijnen van toepassing.
Het vallen van de wilde zwijnen onder de Jachtwet houdt in, dat
de direct verantwoordelijke instantie de;directie Faunabeheer
is (nu directie N.M.F. = Natuur Milieu en Faunabeheer).
Voorts is het volgens de Jachtwet alleen mogelijk dieren af te
schieten als ze ziek zijn of wildschade aanrichten.
Vanwege het belang van het bedrijfsleven i.v.m. de grote invloed
van besmettelijke ziekten onder de wilde zwijnen op de gedomesticeerde varkens, alsmede het belang van de jagers bij een gezonde wildstand, heeft overleg plaats gevonden tussen de diverse
belangengroepen met de staatssecretaris van het Ministerie van
Landbouw, hetgeen resulteerde in de genoemde maatregelen.
In de eerste maanden van 1984 is een gering aantal wilde zwijnen
ter sectie aangeboden. Gezien het voorkomen van positieve uitslagen in de afgelopen periode is het niet vast te stellen of het
virus thans in de populatie nog aanwezig is (zie bijlage 4).
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Varkenspest onder de wilde
zwijnen
Bijlage 1

LEEFGEBIEDEN VAN HET WILDE ZWIJN
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Bijlage 2

VERENIGING WILDBEHEER VSLUWE
Tellingen 1933 + afschotadvlezcn 1983/84
A - eerste telling
B m tweede tolling
C • stand voor bcrckoning afschotadvies
D - afschotadvios swizocn 1983/84
ee«« zcu^e» &n;finc*n 1*99*"
KI.
Zq.
OVl. Bi.
Leefgebied I
19/5
A
3
6
5
28
voorjaarsstand (50/65)
26/5
B
4
19
6
64
wordt 3o telling gehouden
C
6
26
21
80
D
5
6
,21, , 43
Leefgebied II (v. j .stand
10/5 A
7
8
14
19
,
,.
,n/c
•
,
>40-55)
26/5
B
4
8
10
27
telt 30/6 weer, als er
r
geen betere resultaten uit voort
komen goeft de leefgeb.comm. geen
afschotadvies
Leefgebied III
13/5
A 19
70
115
236
,
.
,
,
\
27/5
B
25
76
144
233
fv0nH
r
H n d 1 l0 1 R n
(voorjaarsstand 140-180)
25
?6
Q
w
2 ^
„
D 12
50
82
177
Leefgebied IV
A
2
4
4
24
(geen stondwild toegestaan)
B
2
4
4
24
niet geteld, geschatte stand
C
2
4
4
24
D
2
4
4
24
Leefgebied V
11/5
A 17
40
40
14 3
(voorjaarsstand 9 0 - 100) 18/5
B 17
37
31.
140
C 13
43
44
154
D
5
20
12
112
Leefgebied VI
18/5
A
3
1
13
6
(voorjaarsstand 50)
25/5
B
3
11
3C
29
C
4
11
38
29
D
1
3
20
13
Leefgebied vil
16/5
A 20
59
60
245
(voorjaarsstand 110/150) 26/5
B 20
67
61
203
C
D
. -

.in..

.

..

.„

..Li

Leefgebied VIII
(voorjaarsstand 25)

1

1 •

13/5
27/5

• •

1 H

A
B
C
D

totaal Ie telling 1983
B totaal 2e telling 1983
C Totaal stand voor berekening afschotadvios (behalve laofgeb. II
D totaal afschotadvios (behalve
leefgebied II)
A

v
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5 '

71
41,
n

I

66
26
1

Totaal
42
93
133
75
48
49

440
478
^
321
34
34
34 34__
2 4-0
225
2 59 *
159
23
81 •
82
37__
384
431
4693 29

311
2 5.7
"I

lil

I

I

«1

3
8
8
3
74
83

17;
12
20' • 21
20
21
11
14
205
273
242
315

66
62
66
62
767
862

98
111
115
90
1319
1502

84

251

338

900

1573

32

135

189

686

1045
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cr

sf

waarvan positief

T
N
0
O
D"

waarvan negatief

a
(X>

TOTAAL ONDERZOCHT

i

onderzocht in het kader van screening
iuli '83.
onderzocht najaarsafschot 1/8 - 31/12

ï

doodgevonden

I

o
3

leefgebied 1ï

-

1

-

-

1

1

-

leefgebied 4

-

12

11

1

24

24

-

leefgebied 5

15

67

31

4

117

81

36

leefgebied 6:

8

16

24

8

56

28

28

leefgebied 7

-

177

: 70

3

350

339

11

'• Repelcier en •
Pel e tier '.

-

10

4

t.;

19

16

3

Hooge Veluwe:

-

1

-

34

15

19
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i

,

afschotadvies
najaar 19 Ö 3

stand voor berekening
afschotadvies

afgegeven afschotvergunning,
screening juli '83

leefgebied 4.

34

34

29

leefgebied 5 ;

159

259

45

leefgebied 6

37

82

29

leefgebied 7

329

469

75

Repelaer en
Peletier

-

-

18

Hooge 'Veluwe'

-

-

-

•
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Varkenspest onder de
wilde zwijnen
Bijlage 4

Varkenspestsituatie bij wilde zwijnen per 15 maart 1984
Overzicht op de Gezondheidsdienst voor Dieren te Gelderland
onderzocht materiaal in 1984.
januari

: 31 cadavers waarvan 1 positief uit leefgebied 5

februari

4 cadavers

maart

geen

april

geen

mei

geen

"

2

"

uit

"

4

1

"

uit

"

4

Daar in de periode april tot en met augustus het jachtseizoen gesloten is, zou dit tot gevolg hebben, dat gedurende deze periode
geen materiaal ter sectie zou worden aangeboden. Bij de berentrek
van de afgelopen winter zijn echter veel zeugen met biggen aangetroffen. Gezien bovenstaande aspecten is per leefgebied voor bepaalde categorieën wilde zwijnen een aantal vastgesteld, welke in
de periode april tot en met augustus mogen worden afgeschoten.
Hierdoor is de voorziening van sectiemateriaal gedurende de zomermaanden gewaarborgd.
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