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BESLUIT ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN VERORDENING BESTRIJDING ZIEKTE VAN 
AUJESZKY BIJ VARKENS (PVV) 2008 
 
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 tot vaststelling 
van gevallen waarvoor een ontheffing van de verplichtingen van de Verordening bestrijding 
ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 kan worden verleend (Besluit 
ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 
2008) 
 
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees; 
 
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens 
(PVV) 2008; 
 
Besluit: 
 
 
Artikel 1 
 
In de volgende gevallen kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in artikel 2, eerste 
en tweede lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, onder c., en tweede lid, onder a., 
van de Verordening: 
 
- Bij onderzoek in het kader van de registratie van een vaccin tegen de Ziekte van 

Aujeszky; 
- Bij onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van bijvoorbeeld testsystemen, waarbij 

het noodzakelijk is tegen de Ziekte van Aujeszky te vaccineren; 
- Bij vaccinatie van KI-beren, die in dat geval niet ter slachting mogen worden 

aangeboden, teneinde als extra zekerheid de verspreiding van Aujeszky-virus via sperma 
te voorkomen; 

- Bij vaccinatie van varkens van hobbyhouders, waarbij de gehouden hobbyvarkens niet in 
het consumptiekanaal terecht mogen komen; 

- In het geval van erkende gewetensbezwaarden die niet een besmet bedrijf betreffen, 
maar zich wel bevinden binnen een straal van 10 kilometer van een besmet bedrijf, dan 
wel erkende gewetensbezwaarden die een contactbedrijf betreffen van een besmet 
bedrijf. 

 
Artikel 2 
 
1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening 

bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008. 
 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van 
dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst. 
 

Zoetermeer, 11 juni 2008 
 
 
 
 
drs. J.J. Ramekers, 
voorzitter, 
 
 
 
drs. S.B.M. Jongerius, 
secretaris. 
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TOELICHTING BIJ HET BESLUIT ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN VERORDENING 
BESTRIJDING ZIEKTE VAN AUJESZKY BIJ VARKENS (PVV) 2008 
 
Toelichting waarom aan genoemde gevallen ontheffing kan worden verleend:  
- Onderzoek in het kader van de registratie van een vaccin tegen de Ziekte van 

Aujeszky. 
Indien het voor de ontwikkeling en of registratie van een vaccin nodig is varkens te 
vaccineren kan op aanvraag van de betreffende producent voor de duur van het 
onderzoek voor de varkens binnen dat onderzoek ontheffing van het vaccinatieverbod 
worden verleend; 

- Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van bijvoorbeeld testsystemen, waarbij 
het noodzakelijk is tegen de Ziekte van Aujeszky te vaccineren. Indien het voor de 
ontwikkeling van een testsysteem of bijvoorbeeld in verband met het onderzoek naar 
beïnvloeding van een testuitslag door een vaccinatie nodig is varkens tegen de Ziekte 
van Aujeszky te vaccineren, kan ontheffing van het vaccinatieverbod worden verleend. 

- Vaccinatie van KI-beren, die in dat geval niet ter slachting mogen worden aangeboden, 
als extra zekerheid teneinde de verspreiding van Aujeszky-virus via sperma te 
voorkomen. Verschillende dierziekten kunnen in principe via sperma worden verspreid. 
Ook de Ziekte van Aujeszky zou met name in de periode waarbij een uitbraak nog niet 
is vastgesteld maar de sperma producerende beren al wel geïnfecteerd zijn sterk 
verspreid kunnen worden. Door de KI-beren te vaccineren wordt dit risico bijzonder 
klein gemaakt. 

- Vaccinatie van varkens van hobbyhouders, waarbij de gehouden hobbyvarkens niet in 
het consumptiekanaal terecht mogen komen. De houders van varkens bijvoorbeeld als 
gezelschapsdier wordt de mogelijkheid gegeven deze dieren extra te beschermen tegen 
de Ziekte van Aujeszky door middel van een vaccinatie. 

Teneinde het risico op onverwachte serologische reacties bij een eventuele controle van 
partijen vlees te voorkomen, kan bij het verlenen van een ontheffing worden bepaald dat de 
gevaccineerde dieren niet in het consumptiekanaal mogen worden gebracht. 
Gelet op de bestaande groep erkende gewetensbezwaarden is de ontheffingsmogelijkheid 
ook mogelijk voor de gewetensbezwaarden die niet een besmet bedrijf betreffen, in de zin 
van de verordening, maar zich slechts bevinden in een straal van 10 kilometer van een 
besmet bedrijf, dan wel gewetensbezwaarden die een contactbedrijf van een besmet bedrijf 
betreffen. De verordening volgend zou het ook voor deze bedrijven categorisch verplicht zijn 
de aanwezige varkens te doen vaccineren. De belangen van deze groep respecterend en 
mits wordt voldaan aan een in het bestrijdingsdraaiboek uitgewerkt monitoringsprogramma 
kan ontheffing van deze verplichting worden verleend. Duidelijk moet dan wel zijn dat de 
belangen van een effectieve bestrijding niet worden geschaad. Een zorgvuldige 
belangenafweging is hierbij aan de orde. Een stringent monitoringsprogramma is in dat geval 
aan de orde teneinde eventuele besmetting op het bedrijf van de gewetensbezwaarde tijdig 
te onderkennen. 
 
 
Zoetermeer, 11 juni 2008 
 
 
 
 
 
drs. J.J. Ramekers, 
voorzitter, 
 
 
 
 
drs. S.B.M. Jongerius, 
secretaris. 


