
 

 
 
 
 

 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 
 

Bericht aan de producenten van waardplanten van bacterievuur  

  

Bacterievuur (Erwinia amylovora) is een ZP-quarantaineorganisme voor beschermde gebieden in de 

EU en een EU gereguleerd niet-quarantaineorganisme voor de rest van de EU. Opdat telers van 

waardplanten zouden kunnen voldoen aan specifieke eisen van beschermde gebieden 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 de Lokale controle-eenheid (LCE) waar ze gevestigd zijn. Bij de aangifte moeten de 

percelen gegroepeerd zijn per provincie. Het model van het aangifteformulier is toegevoegd in bijlage. 

 

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 de controledienst, mogen verstuurd 

worden naar beschermde gebieden. 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw LCE (contactgegevens zijn beschikbaar op de 

website van het FAVV: www.favv.be). 

 

http://www.favv.be/
http://www.favv.be/
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Let op : wijziging vanaf 15 april 2021 

 

In uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheden in het 

kader van de afgifte van plantenpaspoorten, zullen vanaf 15 april 2021, de gewestelijke overheden 

instaan voor de controles op bacterievuur bij de gespecialiseerde fruitboomkwekerijen waar deze 

entiteiten officiële certificering uitvoeren in het kader van de handelsrichtlijnen. De LCE zal hiervoor 

de perceelsaangiftes van deze bedrijven overmaken aan de betrokken gewestelijke entiteiten.  

 

De gewestelijke overheden zullen de controles uitvoeren op alle percelen van deze bedrijven. Het 

FAVV blijft instaan voor de controles voor het onderhoud van de bufferzones.  

 

 


