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Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van 
bijen (dossier Sci Com 2008/09). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 11 april 2008. 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
Dit advies heeft betrekking op de evaluatie van een ontwerp van koninklijk besluit dat het 
koninklijk besluit van 7 maart 2007 in verband met de bestrijding van de besmettelijke ziekten 
van bijen aanvult met bepalingen i.v.m. de identificatie van verplaatste bijenkasten en de 
vermelding dat geen was mag worden teruggegeven aan bijen wanneer de kolonies 
aangetast zijn door vuilbroed.  
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. 
 
 
Summary  
 
Advice 14-2008 of the Scientific Committee of the FASFC: modification of a royal 
decree concerning the control of infectious diseases in honeybees 
 
This advice concerns a draft royal decree that completes the royal decree of March 7th, 2007 
on the control of infectious diseases in honeybees with regulations concerning the 
identification of relocated beehives and the mention that no wax should be returned to 
honeybees when the colonies are infected by foul brood.  
The Scientific Committee agrees with the proposed amendments. 
 
 
Sleutelwoorden 
 
Koninklijk besluit, bijen, besmettelijke ziekten, vuilbroed. 
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1. Referentietermen 
 
 
1.1. Vraagstelling 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de 
besmettelijke ziekten van bijen te evalueren. 
 
1.2. Wettelijke context 
 
Koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten 
van bijen. 
 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 11 april 2008, 
 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 

 
 
2. Advies 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit is een aanvulling van het koninklijk besluit van 7 maart 
2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen. Art. 1 handelt over de 
identificatie van verplaatste bijenkasten opdat bij uitbraak van een aangifteplichtige ziekte de 
nodige gezondheidsmaatregelen zouden kunnen worden toegepast. In Art. 2  wordt 
toegevoegd dat geen was mag worden teruggegeven in geval van een besmetting met 
vuilbroed. Dit laatste is in overeenstemming met advies 11-2006, waarin het 
Wetenschappelijk Comité aangaf dat was in wisselende hoeveelheid sporen van 
Paenibacillus larvae kan bevatten. 
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen specifieke opmerkingen bij het voorliggende 
ontwerp van koninklijk besluit omdat de voorgestelde maatregelen te maken hebben met het 
verminderen van het risico op verspreiding van vuilbroed bij bijen.  
 
3. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over het voorliggende ontwerp 
van koninklijk besluit. 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
 
 
Brussel, 18 april 2008 
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FAVV, 2006. Advies 11-2006 van het Wetenschappelijk Comité. Ontwerp koninklijk besluit 
betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen (dossier Sci Com 
2005/80). 
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Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden :  
 
V. Baeten, D. Berkvens, C. Bragard, P. Daenens, G. Daube, J. Debevere, P. Delahaut, K. 
Dierick, R. Ducatelle, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, L. Pussemier, B. Schiffers, 
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Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt het wetenschappelijk secretariaat en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld 
uit : 
 
Leden Wetenschappelijk Comité H. Imberechts (verslaggever), B. Schiffers 
Externe experten C. Saegerman 
 
Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8 ;  
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen ; 
 
Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 27 maart 2006. 
 
Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 
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