Bijlage bij het concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest
Afrikaanse paardenpest is voor Nederland een exotische ziekte. De ziekte is hier nog nooit
voorgekomen. Het is niet bekend hoe groot de kans is dat deze ziekte in Nederland kan uitbreken.
De ziekte wordt verspreid door kleine insecten (knutten). Het is niet bekend of de knutten die in
Nederland voorkomen het paardenpestvirus kunnen verspreiden. Daarom is het van belang dat
Nederland voorbereid is op een mogelijke uitbraak van deze ziekte. Met dit concept
beleidsdraaiboek wordt een eerste stap gezet in de voorbereiding hierop. Overigens zijn er voor
de (tijdelijke) import en export van paarden al regels om insleep van Afrikaanse paardenpest te
voorkomen. Er mogen bijvoorbeeld geen paarden uit gebieden waar de ziekte voorkomt, worden
geïmporteerd.
Een uitbraak van de Afrikaanse paardenpest kan grote economische en maatschappelijke gevolgen
hebben, daarom is dit een ziekte waar de overheid een taak in de bestrijding heeft
(bestrijdingsplichtige ziekte). Voor Afrikaanse paardenpest is er een Europese bestrijdingsrichtlijn.
Deze richtlijn schrijft voor wat een lidstaat van de Europese Unie moet doen als de ziekte
uitbreekt. Een verplichting van de richtlijn is dat iedere lidstaat een rampenplan moet hebben voor
deze ziekte. Met dit beleidsdraaiboek, wordt aan deze verplichting voldaan.
Het concept beleidsdraaiboek is samengesteld op basis van de Europese bestrijdingsrichtlijn voor
Afrikaanse paardenpest, andere Europese regelgeving, andere beleidsdraaiboeken van het
ministerie van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit (LNV), draaiboeken voor Afrikaanse
paardenpest van andere landen en literatuur over Afrikaanse paardenpest. Dit concept wordt
verzonden aan de belangrijkste betrokken partijen in Nederland en staat ook op de website van
LNV. Betrokkenen en andere geïnteresseerden kunnen de komende 4 maanden een reactie geven
op dit concept.
LNV zal deze reacties verzamelen en bekijken of er aanpassingen in het draaiboek moeten komen.
Afhankelijk van het aantal schriftelijke reacties en de inhoud van de reacties zullen er, na de
schriftelijke reactieperiode, overleggen rondom specifieke onderwerpen uit het draaiboek worden
georganiseerd.
Het concept is gebaseerd op Europese regelgeving, daarom is de beleidsruimte op onderdelen
beperkt. Het zal dus niet altijd mogelijk zijn om het beleid aan te passen. Daarnaast moeten
eventuele aanpassingen getoetst worden aan onder andere uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en
veterinair risico. Ondanks dat het niet altijd mogelijk is om het beleid aan de hand van de reacties
aan te passen, is het voor LNV belangrijk te weten waar eventuele grote knelpunten zitten. LNV
kan de knelpunten dan in Europees verband aankaarten.
Alleen een beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest is nog niet voldoende om goed voorbereid te
zijn op een eventuele uitbraak. Zoals eerder aangegeven is dit concept een eerste stap in de
voorbereiding op een mogelijke uitbraak. De ziekte zal alleen succesvol bestreden kunnen worden
als er een goede samenwerking is tussen LNV, paardenhouders en dierenartsen. Ook zal nog
invulling gegeven moeten worden aan een aantal voor bestrijding noodzakelijke
randvoorwaarden:
- Er moet draagvlak zijn voor de maatregelen, zodat er ten tijde van een crisis de maatregelen
worden nageleefd.
- Afdoende instrumenten voor handhaving en controle van de maatregelen.
- De communicatie tijdens de crisis moet zo georganiseerd zijn dat iedereen goed bereikt wordt.
- Net als in de andere sectoren moet er voor de financiering van de bestrijding een systeem
komen voor de privaat-publieke kostenverdeling.
De paardensector heeft zelf een grote verantwoordelijkheid voor de invulling van deze
randvoorwaarden. LNV zal met de Sectorraad Paarden overleggen hoe aan de invulling
vormgegeven gaat worden.
Zoals hierboven aangegeven, zullen de reacties op het concept beleidsdraaiboek van betrokkenen
waar mogelijk meegenomen worden in de aanpassingen van het concept naar een definitieve
versie. Daarnaast zal LNV gedurende de reactietermijn voor specifieke onderdelen overleggen met
deskundigen en betrokkenen om zo input te krijgen voor die specifieke onderdelen. Bij deze
onderdelen is in het concept aangegeven hoe hier invulling aan gegeven gaat worden (o.a.
hoofdstuk 12, 13 en 14).

Een belangrijk onderdeel van de bestrijding van Afrikaanse paardenpest is noodvaccinatie. Op dit
moment is er geen geregistreerd vaccin beschikbaar in Europa. Het concept- beleidsdraaiboek gaat
dan ook uit van gebruik van het in Zuid-Afrika beschikbare vaccin (zie hoofdstuk 9). Aan gebruik
van dit vaccin in een noodsituatie kleeft echter een aantal nadelen. Het is wenselijk dat er een
beter vaccin beschikbaar komt. De ontwikkeling van een vaccin kost echter veel tijd (enkele jaren)
en is kostbaar. LNV zal zich inzetten om op termijn een beter vaccin beschikbaar te krijgen. Hier
ziet LNV ook een verantwoordelijkheid voor de sector.
U kunt reageren op het concept beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest door een brief te sturen
naar:
Ministerie van LNV, Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid
t.n.v. beleidsdraaiboek APP
Postbus 20401
2500 EK, Den Haag
of door een e-mail te sturen naar:
VDbeleidsdraaiboek2@minlnv.nl

