
  1 

 

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ 
VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP  
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 
 

 
 

ADVIES 08-2012 
 

Betreft: Sectorgids autocontrole voor de niet-eetbare primaire plantaardige 
productie (dossier SciCom 2012/04 – G-040).  
 
 
Advies goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 16 maart 2012.  
 
 
 
Samenvatting 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft de “Sectorgids autocontrole voor de niet-eetbare primaire 
plantaardige productie (G-040)” geëvalueerd, brengt een gunstig advies uit en maakt enkele 
aanbevelingen. 
 
 
 
Summary  
 
Advice 08-2012 of the Scientific Committee of the FASFC on the sectorial self-control 
guide for the non-edible plant primary production 
 
The Scientific Committee has assessed the “Sectorial self-control guide for the non-edible 
plant primary production (G-040)”, gives a favourable advice and makes some 
recommendations. 
 
 
 
Sleutelwoorden 
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1. Referentietermen 
 
1.1.  Doel 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om de sectorale gevarenanalyse en de 
bemonsteringsplannen uit de “Sectorgids autocontrole voor de niet-eetbare primaire 
plantaardige productie (G-040)” te evalueren. 
 
1.2. Wettelijke context 
 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 16 maart 2012, 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 
 
 
2. Inleiding 
 
De “Sectorgids autocontrole voor de niet-eetbare primaire plantaardige productie (G-040, 
versie van 23/12/2011)” werd ter goedkeuring ingediend bij het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
 
De gids werd opgesteld door een interprofessionele werkgroep die bestaat uit : 

- 1 vertegenwoordiger van ABS-VTU (Algemeen Boeren Syndicaat vzw – Vlaamse 
Tuinbouw Unie) ; 

- 1 vertegenwoordiger van de BB (Boerenbond) ; 
- 2 vertegenwoordigers van het ABVS (Algemeen Verbond van de Belgische siertelers 

en Groenvoorzieners) ; 
- 3 vertegenwoordigers van de FWH (Fédération Wallonne Horticole). 

 
De gids is bestemd voor alle telers die primaire plantaardige producten in de handel brengen 
die niet bestemd zijn voor consumptie, met andere woorden, niet-eetbare tuinbouwproducten 
(NETP). Onder die benaming vallen de productie van bloemen, planten, heesters en bomen 
die uitsluitend om hun decoratieve waarde en niet als levensmiddel in de handel worden 
gebracht. 
 
De gids zal worden opgenomen in gids G-040 over de primaire productie, evenals de 
vroegere gids G-012 over de plantaardige primaire productie. Laatstgenoemde gids werd 
meerdere malen door het Wetenschappelijk Comité geëvalueerd, in laatste instantie in 
samenhang met Advies 04-2010. 
 
 
3. Advies 
 
De volgende schadelijke organismen zijn in de gids vermeld en zijn de relevante schadelijke 
organismen voor die sector : 

- Aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis en Globodera pallida); 
- Bacterievuur (Erwinia amylovora); 
- Phytophtora ramorum en P. kernoviae; 
- Sharka of Plum pox virus; 
- Aziatische boktor (Anoplophora chinensis); 
- Kastanjegalwesp (Dryocosmus kuriphilus); 
- Bananenboorder (Opogona sacchari); 
- Rode palmsnuitkever (Rhynchophorus ferrugineus); 
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- Harskanker bij den (Gibberella circinata); 
- Populierenroest (Melampsora medusae); 
- Dennenhoutnematode (Bursaphelenchus xylophilus); 
- Bacterierot of bruinrot (Ralstonia solanacearum); 
- Xanthomonas arboricola/campestris pv. pruni); 
- Fytoplasma Apple proliferation – AP (Candidatus Phytoplasma mali) en Pear Decline 

– PD (Candidatus Phytoplama pyri); 
- Chrysantendwergziekteviroïde (Chrysanthemum stunt viroid (CSVd); 
- Tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus (TSWV); 
- Aardappelspindelknolviroïde (Potato spindle tuber viroid (PSTVd). 

 
Deze selectie is alleen gebaseerd op het controleprogramma van het FAVV 2012 (cf. punt 
4.5., blz. 23). Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de sector een meer proactieve 
benadering zou kunnen volgen, via het identificeren, op basis van een risico-evaluatie, van 
mogelijke en/of opkomende schadelijke organismen die nadelig zijn voor de sector, en via het 
voorstellen van (preventieve en/of curatieve) beheersmaatregelen om deze laatste te 
bestrijden. 
 
De beheersmaatregelen die zijn voorgesteld voor elk van de vermelde schadelijke 
organismen zijn relevant. 
Wat de aaltjes (nematoden) betreft, zou het echter wenselijk zijn om de alternatieve 
bestrijdingsmaatregelen, die kunnen worden genomen naast het planten van afrikaantjes, 
zoals het gebruik van pesticiden (nematiciden), te vermelden (voorschrift 5.2.1., blz. 25). 
 
Wat het Sharka of Plum pox virus betreft, zou het nuttig zijn om te verduidelijken dat het virus 
wordt verspreid ook en vooral door vegetatieve vermeerdering (voorschrift 5.5.2., blz. 30). 
 
Wat het tomatenbronsvlekkenvirus (Tomato spotted wilt virus (TSWV), voorschrift 5.17.1., blz. 
44) betreft, zou het nuttig zijn om te verduidelijken dat ook tomaat als waardplant in 
gemengde bedrijven (tomaten/sierplanten) kan gebruikt worden. 
 
 
4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over de gids en formuleert een 
aantal aanbevelingen. 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Brussel, 22/03/2012 
 



  4 

 

Referenties 
 
FAVV, 2010. Advies 04-2010 van het Wetenschappelijk Comité van 21 januari 2010. 
Evaluatie van de sectorgids autocontrole voor de primaire plantaardige productie (dossier 
SciCom 2009/16 – G-012). Beschikbaar op : 
http://www.favv.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/_documents/ADVIES04-
2010_NL_DOSSIER2009-16.pdf. 
 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden :  
 
D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, 
K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, K. 
Raes*, C. Saegerman, B. Schiffers, M.-L. Scippo*, W. Stevens*, E. Thiry, T. van den Berg, M. 
Uyttendaele, C. Van Peteghem 
 
*Uitgenodigde experten. 
 
 
Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerp advies. De werkgroep was samengesteld 
uit: 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité C. Bragard (verslaggever), B. Schiffers 
Externe experten - 
 
 
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 9 juni 2011.  
 
 
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. 


