
Verslag preventieteam Afrikaanse varkenspest (AVP)  
 

Datum   19 februari 2020 – 10.00 - 12.00 uur 

Locatie   LNV, BZH 73 Den Haag; Mansholtzaal  

Genodigden John Vonk (KNMvD) Manon Houben (Gezondheidsdienst voor dieren) 

Laurens Hoedemaker (KNJV) Henk Boelrijk (POV) Bonne van Dam 

(Vee&LogistiekNL) Bart de Ruiter (Vion) Richard de Mooij (COV) Jeanette 

Speksnijder/Arjen van Dijk (Nevedi) Arco van der Spek (NVWA) Roelfine 

Krommendijk (NVWA) Joël Friso (LNV) Paula Polman (NBH) Ragnhild 

Diepens (Hobbyvarkensvereniging) Martijn Stijntjes (LNV) Annemarie 

Bouma (LNV) 

 

Afwezig met kennisgeving 

Bonne van Dam, Derk Oorburg, Roelfine Krommendijk, Paula Polman, Jeanette Speksnijder 

 

Agendapunten 

 

1. Welkom 

 
2. Verslag 19 december 2019 

 
Vasstgesteld 
 

3. Stand van zaken AVP  
 

AB geeft een korte update van de ontwikkelingen. 
Griekenland heeft een besmetting gemeld. In Duitsland wordt veel intensief gejaagd. DE en FR 
zijn in gesprek met Aziatische landen om handel open te houden als er zwijnen besmet raken. 
België zal zich vrij verklaren als het voldoet aan de criteria van de Richtlijn 2002/60. 
Actiepunt: nagaan of Nederlandse leger oefent in het grensgebied PO/DE. 

 

4. Stand van zaken actiepunten 
 

 Rapport over inventarisatie parkeerplaatsen en prullenbakken (Vion, COV, KNMvD): AB heeft 
contact opgenomen met Rijkswaterstaa. Ze waarderen het rapport zeer en zullen het gebruiken 
om waar nodig in te grijpen; het punt van prullenbakken heeft hun aandacht. Het rapport leidt 
niet direct tot specifieke acties. AB heeft geen overleg gehad met Gertine van Ingen hierover; 
dat leek niet nodig.  

Het preventieteam stelt voor om het proces om zaken op de parkeerplaatsen te verbeteren te 
monitoren. LNV zal het contat met RWS onderhouden. Het team stelt voor in het voorjaar een 
herhalingsbezoek van het ‘inspectieteam’ te organiseren. POV heeft haar leden opgeroepen om 
te melden als zaken op de parkeerplaatsen niet in orde zijn. Misschien kan die oproep nog iets 
concreter door te focussen op regionale wegen en parkeerplaatsen. We kunnen ook altijd 
gebruik maken van de ‘buitenbeter’-app.  

 Terugkoppeling dierenactivisten (LNV): MS 

Met NVWA is een plan van aanpak opgesteld voor het geval het nog een keer gebeurt. De 
Veiligheidsregio Utrecht gaat een oefening houden. LNV en NVWA hebben hulp aangeboden 
voor de voorbereiding. Misschien kan het regiobestuur van de POV aanhaken? Het gaat om 
openbare orde maar ook om diergezondheid. De oefening gaat om de rollen van de betrokken 
partijen te oefenen. JV wil graag input leveren voor het scenario. MS nodigt anderen uit nog 
suggesties te sturen. MH zegt dat we misschien nog eens moeten praten over andere zaken die 

kunnen gaan spelen, bv wat gebeurt er als de veehouder stopt met voeren, of als activisten 
dieren loslaten of deuren openzetten; wat heeft dat voor gevolgen voor de ventilatie?  

 Flyer RVO voor hobbyhouders: HHV neemt nog contact op met LICG voor aanpassingen bij 
hen. De flyer is af en gaat in maart naar alle RE bedrijven. Hij wordt ook op andere sites 
geplaatst en iedereen mag de flyer digitaal verzenden.  

 Situatie Polen: scenario’s voor crisis NL (inbreng GD) 
MH heeft contact gehad. Verder is er geen informatie voorzien opde website van GD, maar als 

anderen nog info hebben dan wil ze die wel op de website zetten.  
POV vindt het goed dat er Q&A zijn maar zou graag zien dat het gecoördineerd wordt 



aangepakt. MH wil graag vragen en antwoorden krijgen maar probeert op de GD-website 

zoveel mogelijk door te linken naar andere websites. MH geeft de deelnemers de links door. 

POV wil graag gebruik maken van de QA van GD en anderen. 
 Buitenvarkens (inbreng POV): HHV weet ervan. HB wil dat LNV er meer op handhaaft. LNV 

geeft nogmaals aan afhankelijk te zijn van meldingen. Men moet het melden bij de NVWA. Als 
er welzijnsproblemen zijn moet je dat ook melden bij de NVWA. NVWA heeft specifieke teams 
die gaan over welzijn.  
De green deals zijn er ook nog. Daar houdt LNV pas op de plaats. MS neemt contact op met 

herenboeren over ophokplicht bij een besmetting.  
 NVWA stuurt dierenartsen een mail over EWS. Misschien kunnen we het combineren met de 

flyer. Het voorstel is dit te sturen aan geborgde dierenartsen en in Tijdschrift voor 
Diergeneeskunde te melden. 

 POV heeft de oefening gebruikt om nog weer een keer te waarschuwen.  
 LNV zal opschrijven wat er gebeurt bij uitbraak AVP; rond de kerst Onbekend wat de bedoeling 

was. Dit punt vervalt verder. 
 De POV informeert uitzendbureaus met agrowerknemers geregeld via haar eigen kanalen. 

Stallenbouwers? GD, COV 

Nog niet opgepakt. MH krijgt wel vragen en overweegt een workshop te organiseren.  

 

5. Simulatie-oefening en rol preventieteam 

 

AB geeft een terugkoppeling van de oefening.  

Deelnemers waren tevreden. Het was een goede oefening, en heel zinvol. Er volgen nog een 

evaluatierapport en waarschijnlijk aanbevelingen. Die zal LNV zo veel mogelijk opvolgen.  

MH vraagt wie in de lead is bij communicatie. Het gaat dan om momenten na de eerste dag. 

Daar moet het preventieteam over nadenken wie wanneer wat naar buiten brengt. POV 

constateert dat een goede coördinatiestructuur moet worden opgezet. We moeten vooral 

voorkomen dat we tegenstrijdigheden ventileren. Afstemming is heel belangrijk. Q&A delen 

met preventieteam. We moeten wel verantwoordelijkheden scheiden bij de communicatie. 

JF geeft nog zijn impressie van de oefendag. We gaan nog evalueren. Wie zijn 

aanspreekpunten bij de organisaties? Daar heeft DC bij LNV behoefte aan. 

LH geeft aan dat je vooral niet moet speculeren en vooral ook moet de-escaleren.  POV heeft 

een worsteling op het gebied van communicatie: ga je al aangeven dat er besmetting is en 

wanneer? Gaan varkenshouders dan juist rijden met hun dieren of juist niet? Kan je 

communiceren om te de-escaleren? Het idee van de POV is: “ja we melden dat we AVP hebben 

en komen straks met meer informatie over de maatregelen. Houdt de boel rustig. Dit gaan we 

nog uitzoeken”.  

Het preventieteam vindt dat je helder bent met je boodschap en hoe je die goed kunt 

communiceren, bv ook de vondst van wilde zwijnenkadavers op het strand. 

LH wil bij een verdenking/besmetting graag onder embargo wat informatie hebben. Hij wil niet 

achter de feiten aanlopen. Hij wil op moment dat het eerste bericht komt van LNV al een 

mailing de deur uit doen. 

JF geeft aan dat er wel spanning zit. Als je dat wilt, hoeveel tijd zit er tussen de informele 

boodschap en de bevestiging en persberichten over de maatregelen? Dan helpt het als de 

woordvoerders van de organisaties bekend zijn. Leden van preventieteam leveren JF de namen 

en telefoonnummers van woordvoerders.  

 

6. Toelichting bij plan van aanpak besmetting AVP bij wilde zwijnen en draaiboek voor uitbraak bij 

gehouden varkens: uitnodiging maart 2020 om over update draaiboek te praten. 

 

JV wil graag een keer een bijeenkomst organiseren met dierenartsen om draaiboek door te 

spreken. Hij laat weten of en wanneer dat dan plaatsvindt. AB wil graag de maatregelen en het 

draaiboek toelichten.  

AB stuurt de checklist eerste dagen toe, zonder namen en stelt een kort document op met wat 

in elk geval moet en wat afhangt van de maatregelen.  

 

7. Risico’s import foerageproducten (Henk Boelrijk) 

bijvoorbeeld soja uit China t.b.v. voer biologische varkenshouderij. 

Hebben we de stromen voldoende in beeld? Wat kan de overheid, wat kan de POV? 



AvD is er ook mee bezig; maar er zijn zoveel routes. Welke borging zit er op?  

HB Kunnen we in de borgingssystematiek de risico’s van insleep kunnen regelen. We komen er 

nog op terug. 
 

8. Leger: ontsmetting van voertuigen 

Zorgen bij dierenarts van het leger over urgentiegevoel bij het leger over ontsmetting. 

Misschien is er betere communicatie nodig en worden protocollen nageleefd. AB neemt contact 

op. Denk ook aan legerbasis op grens met Polen.  

 

9. Communicatie AVP i.v.m. alert houden belanghebbenden. AB stuurt nieuwe TUO mail. 

 

10. Rondvraag 

 

Geen gebruik 

 

11. Sluiting  

 

Volgende vergadering: 13 mei 2020 van 10-12 


