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Geachte Voorzitter, 

 

Op uw verzoek (2012Z00698/2012D01693) informeer ik u over de situatie op 

Sardinië wat betreft de aanwezigheid van de ziekte Afrikaanse Varkenspest en 

over maatregelen die verspreiding van deze ziekte naar het Europese vasteland 

moeten voorkomen. De aanleiding hiervoor is de vermelding in het Agrarisch 

Dagblad van vier nieuwe uitbraken van deze ziekte op het eiland. 

 

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw komt Afrikaanse Varkenspest voor 

op Sardinië. De verschijnselen bij varkens hebben een sterke gelijkenis met 

verschijnselen ten gevolgen van klassieke varkenspest. De verspreiding van het 

virus is echter anders, omdat het virus mede wordt overgedragen door teken. 

Deze teken zijn vooralsnog niet in Nederland gevonden. Het is niet bekend of 

inheemse teken het virus ook kunnen overbrengen. Naast deze indirecte 

overdracht is ook overdracht van varken op varken mogelijk. Voor zover bekend is 

nog nooit verspreiding vanuit Sardinië naar de rest van Europa opgetreden. 

 

Italië informeert de Europese Commissie geregeld over de situatie op het eiland 

en over de maatregelen die de Italiaanse overheid neemt om de ziekte onder 

controle te brengen. Met de recente aanpassing van besluit 2005/363/EC is 

vervoer van levende varkens, levende producten en varkensvlees(producten) 

vanaf geheel Sardinië verboden, waarmee door de Commissie een duidelijk 

signaal aan Italië wordt afgegeven. De Italiaanse overheid heeft verschillende 

maatregelen genomen, zoals intensivering van de monitoring van wilde zwijnen op 

het eiland, extra inspecties op de 450 gecertificeerde bedrijven en een verhoogde 

politie-inzet die moet toezien op illegale praktijken. De Commissie heeft de indruk 

dat haar signaal duidelijk is overgekomen en verwacht nu politiek commitment 

van de Italiaanse overheid. 

 

Het onderwerp komt in diverse Europese overlegstructuren, waaronder de 

Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, regelmatig op de 

agenda.  
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Ook kan ik u verzekeren dat Afrikaanse Varkenspest ook in Nederland aandacht 

heeft en dat het bedrijfsleven hierover wordt geïnformeerd, zoals onlangs nog 

door middel van een brief aan het Productschap Vee en Vlees d.d.  

14 december 2011. Gezien het feit dat de ziekte al decennia voorkomt op 

Sardinië, de ingestelde maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding, de 

afwezigheid van het virus in de rest van de Europese Unie en het feit dat het 

onderwerp vaak in andere overlegstructuren wordt geagendeerd, zal ik het bij de 

komende Landbouwraad niet agenderen. Ik zal mij wel en marge van de 

Landbouwraad hierover laten informeren. 

 

 

 

 

 

 

dr. Henk Bleker 

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 


