
 

 
 
 
 

 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 
 

Bericht aan de producenten van waardplanten van bacterievuur  

  

Bacterievuur (Erwinia amylovora) is een schadelijk organisme waarvan de bestrijding verplicht is door 

de Europese en de Belgische wetgeving. Opdat telers van waardplanten zouden kunnen voldoen aan 

specifieke eisen om de afwezigheid van deze ziekte te garanderen, worden er bufferzones 

afgebakend.  

 

De teelt van waardplanten in deze bufferzones voor bacterievuur is verboden. Het gaat om volgende 

planten :  

Amelanchier Med. (krentenboompje) 

Chaenomeles Lindl. (Japanse kwee) 

Cotoneaster Ehrh. (dwerg mispel) 

Crataegus L. (meidoorn) 

Cydonia Mill. (kweepeer) 

Eriobotrya Lindl. (Japanse mispelboom) 

Malus Mill. (appel) 

Mespilus L. (mispel) 

Photinia davidiana (Dcne) Cardot (glansmispel) 

Pyracantha Roem. (vuurdoorn) 

Pyrus L. (peer) 

Sorbus L. (lijsterbes) 

 

Het Agentschap staat afwijkingen toe op dit teeltverbod aan de telers die vóór 31 mei hun percelen 

aangeven aan hun Provinciale Controle Eenheid (PCE). In het kader van de administratieve 

vereenvoudiging wordt de procedure voor de jaarlijkse aangifte van percelen met bacterievuur-

waardplanten gelegen in de bufferzones aangepast. 
 

De huidige procedure, zoals omschreven in art. 8. § 2. van het KB van 23 juni 2008 betreffende de 

maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora) te 

voorkomen, bepaalt dat de teler het aangifteformulier jaarlijks vóór 31 mei indient bij de provinciale 

controle eenheid (PCE) van het FAVV waar zijn perceel/percelen gelegen is/zijn. Een teler met bv. 

percelen in de bufferzone gelegen in zowel de provincie Oost- als West-Vlaanderen, diende aan 

beide PCE’s (Oost- en West-Vlaanderen) het aangifteformulier te bezorgen.  

 

NIEUW 

Vanaf dit jaar kan de aangifte van alle percelen ingediend worden bij de PCE waar de teler gevestigd 

is, ongeacht de ligging van de percelen (m.a.w. ook die gelegen in andere provincies). Bij de aangifte 

moeten de percelen gegroepeerd zijn per provincie. Op die manier heeft de teler één aanspreekpunt 

bij het FAVV wat de communicatie efficiënter zal doen verlopen. Het KB van 23 juni 2008 zal 

dienovereenkomstig worden aangepast. Het model van het aangifteformulier is toegevoegd in bijlage. 
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Op het formulier kan aangeduid worden voor welke percelen een ZP-plantenpaspoort wordt 

aangevraagd. Percelen waarvoor geen ZP-plantenpaspoort wordt aangevraagd worden 1 maal 

visueel geïnspecteerd. Percelen waarvoor wel een ZP-plantenpaspoort wordt aangevraagd worden 2 

maal visueel geïnspecteerd en bemonsterd om aanwezigheid van latente besmetting op te sporen. 

Deze inspecties op de percelen zijn onderworpen aan retributies. De kosten voor het onderhoud van 

de bufferzones  (inspecties buiten de percelen) zijn tot nader orde (gentlemen agreement met de 

sector) ten laste van het Agentschap. 

 

Enkel waardplanten afkomstig van percelen waarvoor na de vereiste controles een schriftelijke 

toelating voor ZP-plantenpaspoorten wordt afgeleverd door het Agentschap, mogen verstuurd worden 

naar beschermde gebieden. 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de PCE in uw provincie (contactgegevens zijn 

beschikbaar op de website van het FAVV: www.favv.be). 

 


