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

 
 
 
 

 
 

ADVIES 25-2009 
 

 
Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/24). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 25 september 2009. 

 

 
Samenvatting 
 
Dit advies betreft de evaluatie van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige producten schadelijke organismen. 
 
Het is de bedoeling om het beleid op het vlak van plantengezondheid efficiënter te maken 
door het toepassingsgebied van het koninklijk besluit te verruimen tot de schadelijke 
organismen waarvoor de Europese Commissie dringende fytosanitaire maatregelen heeft 
vastgelegd (bijvoorbeeld : de rode kever, Rhynchophorus ferrugineus) en tot de schadelijke 
organismen die een dreigend gevaar vormen voor de gezondheid van planten en die 
bijvoorbeeld vermeld staan op de alarmlijst van de Plantenbeschermingsorganisatie voor 
Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO). 
 
Het Wetenschappelijk Comité onderstreept het belang van de aangebrachte wijzigingen in het 
koninklijk besluit met het oog op een efficiëntere aanpak van opkomende risico’s met 
betrekking tot de plantengezondheid. 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over dit ontwerp van koninklijk 
besluit. 
 
 

Summary  
 
Advice 25-2009 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of royal decree 
modifying the royal decree of August 10

th
, 2005 concerning the control of organisms 

harmful to plants and plant products 
 
This advice concerns the evaluation of the project of royal decree modifying the royal decree 
of August 10th, 2005 concerning the control of organisms harmful to plants and plant 
products. 
 
The objective is to make the plant health policy more effective by widening the scope of the 
royal decree to the harmful organisms for which the European Commission fixed emergency 
phytosanitary measures (ex. : the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus) and to the 
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harmful organisms which represent an imminent danger to plant health and which appear for 
instance on the alert list of the European and Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO). 
 
The Scientific Committee underlines the importance of the modifications of the royal decree in 
order to obtain a more effective riskmanagement of emerging plant health risks. 
 
In conclusion, the Scientific Committee gives a favourable advice on the present project of 
royal decree. 
 
 

Sleutelwoorden 
 
Schadelijke organismen – planten – plantaardige producten – bestrijding 

 
 
 
1. Referentietermen 
 
1.1.  Vraag 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd een evaluatie te maken van het ontwerp 
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende 
de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 
  

1.2.  Wetgevende context 
 
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en 
plantaardige producten schadelijke organismen. 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 11 september 2009, 

 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
 

2. Inleiding 
 
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 
betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 
organismen te wijzigen. 
 
Het is de bedoeling om het beleid op het vlak van plantengezondheid efficiënter te maken 
door het toepassingsgebied van het koninklijk besluit te verruimen tot de schadelijke 
organismen waarvoor de Europese Commissie dringende fytosanitaire maatregelen heeft 
vastgelegd (bijvoorbeeld : de rode kever, Rhynchophorus ferrugineus) en tot de schadelijke 
organismen die een dreigend gevaar vormen voor de gezondheid van planten en die 
bijvoorbeeld vermeld staan op de alarmlijst van de Plantenbeschermingsorganisatie voor 
Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO). 
 
De tweede wijziging die met dit ontwerp-koninklijk besluit wordt aangebracht bestaat erin dat 
wordt aangegeven dat het FAVV ook occasionele controles kan uitvoeren in andere plaatsen 
waar planten aanwezig kunnen zijn, namelijk openbare groene ruimten, privé-domeinen, … 
Deze bepaling is echter reeds opgenomen in het koninklijk besluit van 22 februari 2001 
houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en werd alleen 
toegevoegd om van artikel 15 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 een coherent 
geheel te maken. 
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3. Advies 
 
Het Wetenschappelijk Comité onderstreept het belang van de in het koninklijk besluit 
aangebrachte wijzigingen met het oog op een efficiëntere aanpak van opkomende risico’s 
met betrekking tot de plantengezondheid. 
 
Het Wetenschappelijk Comité merkt evenwel op dat dit ontwerp van koninklijk besluit niet 
aangeeft welke instantie zich moet uitspreken over de schadelijke organismen die een 
dreigend gevaar inhouden voor de plantengezondheid en waarvoor het koninklijk besluit zou 
moeten gelden en/of op grond van welke criteria beslissingen zullen moeten worden 
genomen. Het Wetenschappelijk Comité meent dat het tevens zou moeten gespecificeerd 
worden dat de beslissingen op een risico-evaluatie van de schadelijke organismen zou 
moeten gebaseerd worden. 
 
Bovendien onderstreept het Wetenschappelijk Comité dat de Belgische fytosanitaire 
wetgeving nu gebaseerd is op de Europese lijst van schadelijke organismen die verplicht 
bestreden dienen te worden. Sommige van deze schadelijke organismen zijn echter niet of 
niet langer relevant voor België, gezien dat deze permanent in het land zijn geïnstalleerd of 
dat deze er nooit werden waargenomen. Het Wetenschappelijk Comité pleit er daarom voor 
dat een evaluatie van de relevantie, voor België, van de organismen vermeld op deze lijst, 
zou uitgevoerd worden. 
 
 

4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over dit ontwerp van koninklijk 
besluit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
 
Brussel, 25/09/2009 
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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, P. Lheureux, G. Maghuin-Rogister, L. 
Pussemier, C. Saegerman, B. Schiffers, E. Thiry, T. van den Berg, M. Uyttendaele, C. Van 
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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. 


