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Task Force African Swine Fever 

Oprichtingsvergadering van 29 maart 2018 – Brussel (FAVV) 

Verslag 

 

Aanwezigheden en leden van de TF: 

Liste TF ASF - apres 

event - 29.03.pdf
 

 

Dagorde  

1. Inleiding en uitdagingen  
Dr. Jean-François Heymans  
Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" (FAVV) 
Chief Veterinary Officer van België 

2. Gezondheidstoestand   
Dr. Jozef Hooyberghs (FAVV)  

Sectiehoofd “Dierengezondheid” (FAVV) 

3. Ziektebeheer en -preventie vanuit een wetenschappelijk oogpunt 
Prof. Etienne Thiry 

Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV.  

4. Strategie en Europese wetgeving, Belgische wetgeving  
Dr. J. Hooyberghs (FAVV)  

5. Sanitaire opvolging en beheer van everzwijnen in Wallonië.   
M.Villers/A.Linden (SPW)   

6. Sanitaire opvolging en beheer van everzwijnen in Vlaanderen   
Muriel Vervaeke (LNE) 

7. Sanitaire opvolging en beheer van everzwijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest   
Olivier Beck (Brussel Leefmilieu)  

8. Standpunt van de Belgische jagers  
- Jean-Marie Giffroy (RSHCB)   
- Geert Van Den Bosch (HVV)  

9. Maatregelen en acties op het federale niveau –  
Dr. Philippe Houdart 

Directeur van de Dienst Crisispreventie en -beheer (FAVV)  

10. Vragen- antwoorden – debat  
Dr. Jean-François Heymans  

11. Conclusies en afsluiting  
Dr. Jean-François Heymans 

_____________________________________________________________________________________  

Verslag 

1. Inleiding (JFH, voorzitter van de zitting)  
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Deze task force streeft een tweevoudige doelstelling na: 

- Formaliseren van een netwerk en bepalen van de specifieke contactpersonen (zie de lijst van 

aanwezigheden) 

- Bepalen van een actieplan voor “African Swine Fever” (ASF) dat onder andere gestoeld is op 

risicocommunicatie naar de voornaamste stakeholders: reizigers, jagers, natuur- en 

bosbeheerders, vervoerders, dagarbeiders, veehouders, handelaars, enz.... 

 

‘s Middags heeft net voor deze vergadering een korte vergadering plaatsgevonden met de “niet-

courante” stakeholders wat dierengezondheid betreft: RSZ (Dominique Daen), de 

transportverenigingen (Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen) en de bouwverenigingen 

om een eerste contact te leggen en het netwerk tussen de verschillende stakeholders te 

formaliseren. Ze hebben allemaal hun volledige samenwerking gegarandeerd in het dossier 

“Preventie van ASF”. 

De Cel Crisispreventie en -beheer van het FAVV (Philippe Houdart, directeur en Marjorie Piret, 

dierenarts-expert ASF) zal de coördinerende/aansturende cel van de TF ASF zijn en daardoor de 

gesprekspartner bij uitstek zijn over alles wat te maken heeft met deze ziekte.    

2. Rondvraag 

Elke deelnemer stelt zich kort voor. 

 

3. Presentaties (beschikbaar via de volgende link : Nationale Taskforce - presentaties) - Punten 2 tot 

9 van de dagorde. 

Korte samenvatting: Afrikaanse varkenspest is een virale ziekte bij varkensachtigen (varkens, 

everzwijnen, wrattenzwijnen) die haar oorsprong vindt in Afrika en wordt veroorzaakt door een 

virus dat vrij resistent is in de omgeving en in besmette voeding (charcuterie,...) en waartegen 

momenteel geen enkel vaccin bestaat.  

Sinds 2014 is het virus bezig aan een opmars in de Europese Unie vanaf de grenzen met Rusland 

en Oekraïne richting het westen. Het virus werd al aangetroffen in de regio van Warschau (in 

Polen), alsook in Tsjechië (de regio van Zlin). In dat laatste geval lijkt het virus met rasse schreden 

aan terrein te winnen en de verspreiding ervan in Tsjechië is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan 

“de menselijke factor”, m.a.w. reizigers (jagers, vervoerders, dagarbeiders, toeristen,...) die 

bijvoorbeeld voedselresten die besmet zijn met het ASF-virus aan de kant van de weg 

achterlaten. 

De ziekte is onvermijdelijk bezig aan een opmars richting het westen, wat voornamelijk de 

Duitse, Nederlandse, Luxemburgse, Deense... en Belgische autoriteiten zorgen baart, hoewel we 

niet in de eerste lijn staan. De Europese Commissie wil ook de Lidstaten sensibiliseren m.b.t. de 

toezichtsstrategieën die in dit opzicht moeten worden toegepast. De Commissie heeft tal van 

initiatieven genomen, in het bijzonder wat de getroffen gebieden en de omringende gebieden 

betreft. 

In België bestaan er passieve toezichtsprogramma’s (d.w.z. programma’s die gebaseerd zijn op 

klinische symptomen en dieren die dood worden aangetroffen) voor everzwijnen in Vlaanderen 

en Wallonië (in Brussel zijn deze dieren beschermd en mag er niet op hen worden gejaagd). De 

cijfers (Wallonië : enkele tientallen kadavers; Vlaanderen : nul kadavers) liggen nog onder de 

verwachtingen van wat een goede feitelijke epidemiologische bewaking zou moeten zijn.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#Taskforce
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Het actieplan ASF zal ook worden opgenomen in de actiepunten van de WG Wildlife, die wordt 

aangestuurd door Dr. Géraldine Boseret (FAVV-PCCB – dierengezondheid) en waarvan de leden 

één keer per jaar vergaderen (rond november- december).  

 

4. Vragen-en antwoordenronde 

 

a. Geert van den Bosch (Hubertus Vereniging Vlaanderen – jagers) : is er al 

communicatiemateriaal voorhanden, zoals affiches, folders, artikels die kunnen worden 

gebruikt in vakbladen, enz...? 

Nog niet, maar de Crisiscel werkt eraan, met name op basis van wat al bestaat op 

internationaal niveau (Duitsland, Groothertogdom Luxemburg, Polen, Tsjechië, de Europese 

Commissie (bijvoorbeeld : COST-actie, ASF-Stop: ga naar https://www.asf-stop.com/working-

groups/workgroup-5/ )  

 

b. Ana Granados (Fédération Wallonne de l’Agriculture) :  

- Bestaan er modellen of modelstudies van de verspreiding van ASF?  

Ja, de cel Epi-Vet van Sciensano (voorheen ERA-SURV van CODA) met Xavier Simons heeft 

een model ontwikkeld dat gebaseerd is op de insleep van het pathogeen in een houderij van 

gedomesticeerde varkens (en dus niet op de insleep van het virus in de wilde 

dierenpopulatie). De resultaten geven aan dat de verspreiding tussen varkenshouderijen 

relatief beperkt is. EPI-VET wil dezelfde studie uitvoeren op basis van gegevens over de 

dichtheid van de everzwijnenpopulatie in België (in samenwerking met de Gewesten) en de 

resultaten hiervan verstrekken zodra deze gebruikt kunnen worden. 

- Er wordt aan herinnerd dat het belangrijk is om het risico dat gepaard gaat met de 

overbevolking van everzwijnen (schade, andere ziekten, biodiversiteit) serieus te nemen. 

Etienne Thiry en Thierry Van den Berg halen aan dat er niet werd aangetoond dat het 

doelgericht doden van everzwijnen een effect zou hebben op de verspreiding van de ziekte.   

 

c. Febev :  

- Is het mogelijk om in kaart te brengen wat de economische impact van ASF zou zijn bij 

insleep van deze ziekte in de populatie gedomesticeerde varkens in België?  De 

landbouworganisaties en Febev werken een analyse uit van de economische impact.  

 

d. Diverse informatie:  

- Belang van het beheer van jachtafval 

- JFH heeft de problematiek van ASF en everzwijnen voorgesteld op de Interministeriële 

Conferentie Landbouwbeleid (ICLB) op 22/03/2018. Deze problematiek zal ook aan bod 

komen tijdens de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) die begin mei zal 

plaatsvinden. 

- “Het Tsjechische model” bestuderen en nagaan of dit kan worden toegepast in België.  

- Onderzoek naar vaccins: dit behoort nog altijd tot de topprioriteiten van de Europese Unie. 

- Het risico van bedrijven in open lucht herzien : is een dubbele afsluiting voldoende? 

- Samenwerking tussen de douane, de politiediensten, de gezondheidsautoriteiten: deze 

samenwerking is al aan de gang en wordt aangestuurd door de Crisiscel. 

https://www.asf-stop.com/working-groups/workgroup-5/
https://www.asf-stop.com/working-groups/workgroup-5/
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- De Boerenbond herinnert eraan dat het belangrijk is om iemand aan te duiden die de 

coördinatie van vragen/acties over ASF aanstuurt. Zoals voorzien zal dit de Crisiscel van het 

FAVV (Philippe Houdart) zijn. Daarover bestaat geen discussie. 

De vergadering wordt beëindigd om 16u45.  

_________________________________________________________ 


