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Dierziektepreventie bij varkens 
Overzicht maatregelen en sancties 

In deze tabel leest u enkele overtredingen die kunnen voorkomen op het gebied van de dierziektepreventie bij varkens en de maatregelen en sancties die wij daarop 

kunnen inzetten. In de laatste kolom ziet u waar u de regels voor dierziektepreventie kunt vinden in de wetgeving en welke regels ons de bevoegdheid geven om de 

genoemde maatregelen en sancties toe te passen. Voor de regels op het gebied van dierziektepreventie zijn dit de Wet dieren, Besluit houders van dieren en 
Regeling houders van dieren.

Algemene regels voor bloedmonstername bij varkens voor alle varkensbedrijven 

Overtreding 

Om welke overtreding gaat het? 

Sanctie 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke grondslag 

Waar staat het in de wet? 

Er is nagelaten om eenmaal per periode (januari t/m 

april, mei t/m augustus, september t/m december) 
voldoende bloedmonsters te laten analyseren voor 
onderzoek naar Ziekte van Aujeszky, terwijl er niet 
sprake is van: 

- Leegstand van UBN tijdens een volledige
periode

- Een ontheffing voor het UBN bij minder dan
31 dieren

- Een beëindigd UBN

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Overtreding 
Hiermee wordt een geldsom gezet op het herhalen 
van de overtreding. Bij het niet of niet volledig 
voldoen aan de last onder dwangsom moet de 
overtreder één of meer geldsommen betalen. 

Regeling houders van dieren, artikel 7.3 t/m 7.5

Sanctie 

Wet dieren, artikel 5.3 en 5.4 
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Algemene regels voor bloedmonstername bij varkens voor varkensbedrijven met een A-, C- of E-status 

Overtreding 

Om welke overtreding gaat het? 

Sanctie 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke grondslag 

Waar staat het in de wet? 

Er is door een varkenshouder met een A-, C- of E- 
 
Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Overtreding 

aanwijzing nagelaten om maandelijks voldoende Hiermee wordt een geldsom gezet op het herhalen 
bloedmonsters te laten analyseren voor onderzoek van de overtreding. Bij het niet of niet volledig 
naar Ziekte van Aujeszky en Klassieke Varkenspest. voldoen aan de last onder dwangsom moet de 

overtreder één of meer geldsommen betalen. 

Na een tweede overtreding na opleggen van een 
dwangsom is schorsing van een aanwijzing mogelijk. 

Regeling houders van dieren, artikel 7.1 en 7.3 t/m 
7.5

Sanctie 
Wet dieren, artikel 5.3 en 5.4

Na een derde overtreding na opleggen van een 

dwangsom is schorsing of intrekking van een 
aanwijzing mogelijk. 

Na een vierde overtreding na opleggen van een 
dwangsom is intrekking van een aanwijzing mogelijk. 

Overgang vanaf 1 januari 2015: Na een derde of 
vierde overtreding in twaalf maanden (terugkijkend in 
2014) is schorsing of intrekking van een aanwijzing 
mogelijk. 

Na een vijfde overtreding in twaalf maanden 

(terugkijkend in 2014) is intrekking van een 
aanwijzing mogelijk. 
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Algemene regels voor contactbeperkingen en transport bij varkensverplaatsingen voor alle varkensbedrijven 

Overtreding 

Om welke overtreding gaat het? 

Sanctie 

Welke sanctie hoort hierbij? 

Wettelijke grondslag 

Waar staat het in de wet? 

Er is bij het aan- of afvoeren van één of meer varkens 

op een bedrijf niet voldaan aan de voorwaarden zoals 
gesteld in de regeling. 

Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd. 

Hiermee wordt een geldsom gezet op het herhalen 
van de overtreding. Bij het niet of niet volledig 
voldoen aan de last onder dwangsom moet de 

overtreder één of meer geldsommen betalen. 

Overtreding 

Na een tweede overtreding binnen twaalf maanden 
na schorsing is een intrekking van een aanwijzing 
mogelijk 

Besluit houders van dieren, artikel 2.27h t/m 2.27n

Sanctie 

Wet dieren, artikel 5.3 en 5.4 

Binnen twaalf maanden na schorsing is intrekking van 
een aanwijzing mogelijk 
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