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Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de
bestrijding van de ziekte. De provincie is en blijft verantwoordelijk voor het faunabeheer (beheer
populatie wilde zwijnen).
Betaling van de schade bij een uitbraak in gehouden varkens
LNV en provincies hebben gesproken over wie verantwoordelijk is voor de schade indien
varkensbedrijven worden besmet waarbij wordt verondersteld dat dat een gevolg is van een
besmetting bij wilde zwijnen.
LNV
Varkenshouders krijgen op grond van artikel 86, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet
een tegemoetkoming in de schade indien dieren worden gedood bij een besmetting of verdenking.
Voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden directe kosten bij een uitbraak betaald
vanuit het Diergezondheidsfonds. Dit betreft dan bijvoorbeeld de compensatie voor geruimde
dieren. Als dit bestrijding op bedrijven betreft zijn de kosten uit het DGF, tot aan het
plafondbedrag, voor sector. Is het bestrijding op hobbybedrijven of bij wilde dieren, dan zijn de
kosten uit het DGF voor LNV.
Indirecte schade door handelsbelemmeringen of andere redenen (“gevolgschade”) wordt in
principe niet vergoed.
Provincies
Artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming regelt dat gedeputeerde staten een tegemoetkoming
verlenen in de schade die wordt veroorzaakt door in het wild levende dieren.
Deze bepaling is niet van toepassing op schade in verband met een dierziekte-uitbraak die wordt
veroorzaakt door een wild zwijn. De provincies hebben voor alle duidelijkheid in hun beleidsregels
tegemoetkoming faunaschade bepaald dat geen tegemoetkoming wordt verleend voor schade als
gevolg van ziekten.
Afspraak
LNV vergoedt de kosten, al dan niet uit het DGF. De provincie is hierop niet aanspreekbaar.
Verdeling van de kosten voor preventieve maatregelen ten behoeve van
regionalisering/afsluiting van gebieden
Gesproken is over wie welke kosten betaalt in verband met regionalisering en/of afsluiting van
gebieden. Als het bij afsluiting van gebieden gaat om kleinschalige maatregelen, bijvoorbeeld het
afsluiten van een ecoduct, dan zal de provincie deze organiseren. Dit geldt ook voor maatregelen
om een leefgebied te beschermen tegen migratie van wilde zwijnen van buiten dat gebied bij een
focale besmetting binnen Nederland.
De provincie is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van afrasteringen om gebieden of langs
wegen. Het ministerie van LNV zal eventuele kosten voor het afsluiten van gebieden op zich
nemen. Ook draagt het ministerie van LNV de eventuele kosten van het zoeken en verwijderen
van kadavers van wilde zwijnen in besmette gebieden.
Afspraak
De provincies betalen kleinschalige preventieve maatregelen en maatregelen om leefgebieden
tegen besmetting te beschermen.
LNV betaalt de kosten die gepaard gaat met het afsluiten van grote gebieden buiten het
leefgebied.

