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ADVIES 02-2011 

 
Betreft : Risicobeoordeling van de aanwezigheid van schadelijke nematoden in 
aanhangende grond of groeimedium van vormbomen en tropische planten 
ingevoerd uit derde landen (dossier Sci Com 2010/29). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 2 maart 2011. 
 
 
Samenvatting 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft een risicobeoordeling uitgevoerd over de aanwezigheid 
van schadelijke nematoden, die geen quarantaineorganismen zijn, in aanhangende grond of 
groeimedium van vormbomen en tropische planten die vanuit derde landen in België worden 
ingevoerd. 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat idealiter een Pest Risk Assessment (PRA) 
zou moeten worden uitgevoerd voor elke soort schadelijke nematode die wordt aangetroffen. 
Daarvoor is met name vereist dat men specifiek het vermogen van de nematode kent om het 
Belgische grondgebied binnen te komen, er zich te verspreiden en te vestigen. Die specifieke 
gegevens zijn thans echter amper of niet beschikbaar en er zou heel wat onderzoek moeten 
worden verricht om ze te achterhalen. 
 
In het algemeen meent het Wetenschappelijk Comité dat het risico van de aanwezigheid van 
andere schadelijke nematoden dan quarantaineorganismen in aanhangende grond of 
groeimedium van uit derde landen ingevoerde vormbomen en tropische planten vrij beperkt is 
voor gekweekte planten en wilde flora in België. Dat risico zou echter aanzienlijk kunnen zijn 
voor de aangetaste planten, voor sommige producenten van planten en plantaardige 
producten in kassen en voor gekweekte planten en wilde flora in de Zuid-Europese landen 
waarnaar de in België ingevoerde planten achteraf zouden worden uitgevoerd. 
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om de invoer van partijen planten, die besmet zijn 
met schadelijke nematoden waarvan de aanwezigheid op het Belgische grondgebied is 
aangetoond, toe te staan voor zover deze nematoden geen virusvectoren en geen 
quarantaineorganismen zijn en niet vermeld zijn op de EPPO lijsten (Action List en EPPO 
Alert List). Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden die op de quarantaine lijst 
voorkomen zouden vernietigd dienen te worden, in overeenstemming met de geldende 
wetgeving. Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden die op de EPPO lijsten 
vermeld zijn, zouden zodanig dienen behandeld te worden dat de besmetting significant wordt 
verminderd. Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden waarvan de 
aanwezigheid op het Belgische grondgebied niet bevestigd is en voor zover zij geen 
virusvectoren en geen quarantaineorganismen zijn en niet op de EPPO lijsten vermeld zijn op 
de markt kunnen gebracht worden op voorwaarde dat de detectie van deze schadelijke 
nematoden aan het FAVV gemeld wordt. Ingevoerde planten besmet met schadelijke 
nematoden die vectoren zijn van virussen (Longidoridae en Trichodoridae) zouden 
geanalyseerd moeten worden om de aanwezigheid van virus op te sporen. In het geval dat 
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een quarantaine virus ontdekt wordt, dienen de aangetaste planten vernietigd te worden, in 
overeenstemming met de geldende wetgeving. In het geval dat een virus ontdekt wordt, dat 
geen quarantaine organisme is, maar dat op de EPPO lijsten voorkomt, of in het geval dat 
een virus ontdekt wordt, dat geen quarantaine organisme is, dat niet op de EPPO lijsten is 
vermeld en dat niet op het Belgische grondgebied voorkomt, zou de aangetaste planten 
zodanig dienen behandeld te worden dat de besmetting significant wordt verminderd. In het 
geval dat een virus ontdekt wordt, dat geen quarantaine organisme is, dat niet op de EPPO 
lijsten vermeld is en dat op het Belgische grondgebied voorkomt, of in het geval dat geen 
virus vastgesteld is, zouden de planten op de markt kunnen gebracht worden. 
 
Er worden een aantal bestrijdingsmethoden voorgesteld maar de efficiëntie van elk daarvan 
ten aanzien van de verschillende gevonden schadelijke nematoden zou op gedetailleerde 
wijze moeten worden onderzocht. 
 
 
Summary  
 
Advice 02-2011 of the Scientific Committee of the FASFC on the risk assessment of the 
presence of harmful nematodes in soil or growing medium stuck on topiary trees and 
tropical plants imported from third countries 
 
The Scientific Committee has assessed the risk associated with the presence of non-
quarantine harmful nematodes in the soil or growing medium stuck on topiary trees and 
tropical plants imported from third countries in Belgium. 
 
The Scientific Committee considers that ideally a Pest Risk Assessment (PRA) should be 
performed for each species of detected harmful nematode. This requires notably to 
specifically know the ability of the harmful nematode to be introduced, to expand and to 
establish on the Belgian territory. However, such specific data are little or not available 
currently and their determination would require extensive research. 
 
In general, the Scientific Committee considers that the risk posed by the presence of non-
quarantine harmful nematodes in soil or growing medium stuck on topiary trees and tropical 
plants imported from third countries is a priori quite limited for cultivated plants and wild flora 
in Belgium. However, this risk could be significant to the infested plant, for some producers of 
plants and plant products in greenhouses and cultivated plants and wild flora of the southern 
countries of Europe to which the plants imported into Belgium would then re-exported. 
 
The Scientific Committee proposes to allow importation into the Belgian territory of batches of 
plants infested with harmful nematodes whose presence in Belgium is proven, provided that 
these nematodes are vectors or viruses, or of quarantine, or listed on lists of EPPO (EPPO 
Alert List and Action List). Imported plants which are infested with harmful nematodes that are 
on the quarantine list should be destroyed in accordance with the legislation. Imported plants 
which are infested with nematodes on the lists of EPPO should be treated to significantly 
reduce the infestation. Imported plants which are infested with harmful nematodes whose 
presence in Belgium is not confirmed and which are not vectors of viruses, or of quarantine, 
nor listed on the EPPO lists can be placed on the market provided that the detection of these 
harmful nematodes is notified to the FASFC. Imported plants which are infested with virus 
vectors harmful nematodes (Longidoridae and Trichodoridae) should be analyzed to detect 
the presence of viruses. If a of quarantine virus is detected, the infested plants should be 
destroyed in accordance with the legislation. If a virus is detected that is not of quarantine but 
is included on the EPPO lists, or if a virus is detected that is not of quarantine, which is not on 
the EPPO lists and which is not present on the Belgian territory, the plants should be treated 
to significantly reduce the infestation. If a virus is detected that is not of quarantine, which is 
not on the EPPO lists and which is present on the Belgian territory, or if no virus is detected, 
plants could be placed on the market. 
 
Different control methods are proposed but their respective efficiency in relation to the 
different detected harmful nematodes should be evaluated in detail. 
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Sleutelwoorden 
 
Nematoden – schadelijk – grond – planten – tropisch  
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1. Referentietermen 
 
1.1.  Doel 
 
Het Wetenschappelijk Comité wordt verzocht een risicobeoordeling te verrichten over de 
aanwezigheid van schadelijke nematoden in aanhangende grond of groeimedium van 
vormbomen en tropische planten ingevoerd uit derde landen.  
 
Het Wetenschappelijk Comité wordt eveneens verzocht de mogelijke beheersopties te 
identificeren en hun doeltreffendheid te beoordelen om het plantengezondheidsrisico tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
  
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 vergadering van de werkgroep van 30 november 
2010 en de plenaire zitting van 18 februari 2011, 
 
 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 

 
 
 
2. Inleiding 
 
Voor de invoer vanuit derde landen geldt de eis dat de planten en de daaraan hangende of 
bijbehorende grond of groeimedium vrij zijn van schadelijke nematoden. Die eis is vermeld in 
punt 34 van bijlage IV, deel A, hoofdstuk I bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 
betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 
organismen. 
 
Wanneer bij de invoercontrole schadelijke organismen worden aangetroffen die zijn vermeld 
in bijlage I of II bij het hierboven vermelde koninklijk besluit worden de betreffende planten 
vernietigd. Dat is met name het geval wanneer de volgende soorten worden aangetroffen : 
Globodera rostochiensis en G. pallida, Meloidogyne chitwoodi en M. fallax, en Xiphinema 
americanum sensu lato (= de hele groep). Wanneer andere schadelijke nematoden worden 
aangetroffen wordt een behandeling opgelegd en overgegaan tot een nieuwe bemonstering. 
Als het aantal aangetroffen schadelijke organismen tot onder een actielimiet is teruggebracht 
worden de betreffende planten vrijgegeven. 
 
Het Wetenschappelijk Comité formuleerde in zijn advies 50-2006 een aantal opmerkingen in 
verband met de bepaling van actielimieten voor schadelijke nematoden. In dat advies wordt 
onder andere het volgende geconcludeerd : « In het algemeen is een actielimiet beter te 
vermijden, maar het is mogelijk dat vanuit economisch standpunt een actielimiet overwogen 
dient te worden. ». 
 
Dit technisch dossier geeft een overzicht van de soorten en aantallen schadelijke nematoden 
die respectievelijk in 2008 en 2009 in de bemonsterde partijen werden aangetroffen.  
 
In 2008, waren van de 137 bemonsterde partijen die vooral afkomstig waren uit Japan en de 
Verenigde Staten, 37 partijen (= 27,01 %) conform en volkomen vrij van schadelijke 
nematoden. In afnemende orde waren er 43 positief voor Tylenchorhynchus, 38 voor 
Pratylenchus, 37 voor Helicotylenchus, 33 voor Criconematidae, 28 voor Trichodoridae, 22 
voor Meloidogyne sp. (andere dan M. fallax en M. chitwoodii), 14 voor Xiphinema sp. (andere 
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dan X. americanum sensu lato), 9 voor Xiphinema americanum sensu lato, 7 voor 
Rotylenchus, 5 voor Heterodera/Globodera (andere dan quarantainenematoden) en 1 voor 
Longidorus. 
 
In 2009 waren van de 70 bemonsterde partijen die vooral afkomstig waren uit Japan en de 
Verenigde Staten, 34 partijen (= 48,57 %) conform en volkomen vrij van schadelijke 
nematoden. In afnemende orde waren er 15 positief voor Meloidogyne sp. (andere dan M. 
fallax en M. chitwoodii), 10 voor Pratylenchus, 12 voor Helicotylenchus, 8 voor 
Criconematidae, 7 voor Tylenchorhynchus, 6 voor Xiphinema sp. (andere dan X. americanum 
sensu lato), 5 voor Trichodoridae, 2 voor Hemicycliophora, 2 voor Rotylenchus en 2 voor 
Heterodera/Globodera (andere dan quarantainenematoden). 
 
Een overzicht van de resultaten is weergegeven in tabel 1 hierna. 
 
Tabel 1. Overzicht van de resultaten voor 2008 en 2009 met betrekking tot de aanwezigheid 
van schadelijke nematoden in aanhangende grond of groeimedium van vormbomen en 
tropische planten ingevoerd uit derde landen. 
 Aantal positieve partiijen/zendingen 
Schadelijke nematode  2008 2009 
Criconematidae 33 8 
Helicotylenchus 37 12 
Hemicycliophora 0 2 
Heterodera/Globodera  
(andere dan quarantainenematoden) 5 2 
Longidorus 1 0 
Meloidogyne sp.  
(andere dan M. fallax et M. chitwoodii) 22 15 
Pratylenchus 38 10 
Rotylenchus 7 2 
Trichodoridae 28 5 
Tylenchorhynchus 43 7 
Xiphinema americanum sensu lato 9 0 
Xiphinema sp.  
(andere dan X. americanum sensu lato) 14 6 
   
Aantal geanalyseerde monsters 137 70 
Conform 
(= geen enkele schadelijke nematode) 37 34 
Conformiteit 27,01 % 48,57 % 
 
Uit het technisch dossier blijkt ook dat de opgelegde behandelingen in sommige gevallen niet 
doeltreffend zijn, soms zelfs niet nadat ze meerdere keren werden herhaald. 
 
In 2008 waren bijvoorbeeld 28 van de 100 (= 28,00 %) positieve partijen opnieuw positief na 
behandeling, bij de tweede bemonstering. Van die 28 partijen waren er 11 weer positief na 
behandeling, bij de derde bemonstering. Van die 11 partijen waren er 7 weer positief na 
behandeling, bij de vierde bemonstering. 3 partijen waren zelfs nog positief na behandeling bij 
de vijfde en de zesde bemonstering. 
 
In 2009 waren 12 van de 36 (= 33,33 %) positieve partijen opnieuw positief na behandeling, 
bij de tweede bemonstering. Van die 12 partijen waren er 3 weer positief na behandeling, bij 
de derde, de vierde en de vijfde bemonstering. 1 partij was zelfs nog positief na behandeling 
bij de zesde bemonstering. 
 
In die omstandigheden is het aangewezen om de problematiek rond de aanwezigheid van 
schadelijke nematoden in aanhangende grond of groeimedium van vormbomen en tropische 
planten die uit derde landen zijn ingevoerd opnieuw te onderzoeken. 
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3. Advies 
 
Het Wetenschappelijk Comité herhaalt de aanbevelingen die het deed in advies 50-2006, met 
name : 

- Dat ingevoerde planten die besmet zijn met nematoden die vectoren zijn van 
virussen die in België niet voorkomen (bijv. Xiphinema) vernietigd zouden moeten 
worden. 

- Dat de actielimieten specifiek per soort schadelijke nematode en met betrekking 
tot de plant (= matrix) waarop de schadelijke nematode wordt aangetroffen 
zouden moeten worden vastgelegd. 

- Dat men in het algemeen moet streven naar de afwezigheid van schadelijke 
nematoden in ingevoerde planten. 

 
Idealiter zou om omstandig op de gestelde vraag te kunnen antwoorden een Pest Risk 
Assessment (PRA) moeten worden uitgevoerd, dat wil zeggen een risicobeoordeling, voor elk 
van de soorten aangetroffen schadelijke nematoden. Daarvoor is met name vereist dat men 
specifiek het vermogen van de nematode kent om het Belgische grondgebied binnen te 
komen, er zich te verspreiden en te vestigen. Die specifieke gegevens zijn thans echter 
amper of niet beschikbaar en er zou heel wat onderzoek moeten worden verricht om ze te 
achterhalen. 
Op grond van die PRA zou een specifieke schadelijkheidsdrempelwaarde (= actielimiet) 
kunnen worden vastgelegd voor de verschillende planten en substraten waarop de 
schadelijke nematode is aangetroffen. Er zij echter aangestipt dat de naleving van een 
schadelijkheidsdrempelwaarde alleen een tijdelijk gegeven kan zijn. Een klein aantal 
aanwezige schadelijke nematoden kunnen zich immers zeer snel vermenigvuldigen en leiden 
tot een overschrijding van die drempelwaarde. Daarom heeft het Wetenschappelijk Comité de 
toepassing van dergelijke drempelwaarden afgeraden in advies 50-2006. 
Verder zou de doeltreffendheid van de verschillende bestrijdingsmethoden ook meer 
gedetailleerd moeten worden bestudeerd aan de hand van onderzoeksprojecten. 
Niettemin meent het Wetenschappelijk Comité in het algemeen sowieso dat het risico dat de 
aanwezigheid van andere schadelijke nematoden dan quarantainenematoden in 
aanhangende grond of groeimedium van vormbomen en tropische planten die uit derde 
landen zijn ingevoerd vrij beperkt is voor de gekweekte planten en de wilde flora in België. 
Dat risico zou echter wel aanzienlijk kunnen zijn voor besmette planten, voor sommige 
producenten van planten en plantaardige producten in kassen en voor gekweekte planten en 
wilde flora in de Zuid-Europese landen waarnaar de in België ingevoerde planten achteraf 
zouden worden uitgevoerd. 
 
Het Wetenschappelijk Comité meent tevens dat de beste bestrijdingsstrategie erin bestaat om 
de partijen beter te controleren in de producerende landen, voordat zij worden uitgevoerd in 
plaats van ze te controleren bij ontvangst in het invoerende land (= België). 
 
Bijzondere aandacht zou moeten worden besteed aan de schadelijke organismen die vermeld 
zijn op de EPPO lijsten (EPPO Action List en EPPO Alert List) van de European and 
Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) zoals Meloidogyne enterolobii. Die 
nematode werd in Nederland en in Duitsland meermaals aangetroffen in partijen planten die 
werden ingevoerd uit China en ook in kassen in Zwitserland en Frankrijk. Die schadelijke 
nematode zou een risico kunnen zijn voor kasteelten en voor de gekweekte planten en de 
wilde flora in Zuid-Europese landen. M. enterolobii werd zelfs onlangs (= in 2010) opgenomen 
in de A2-lijst van de EPPO (= lijst van plaatselijk voorkomende schadelijke organismen in de 
EPPO-regio waarvoor de EPPO aanraadt de reglementering voor quarantaineorganismen toe 
te passen). 
 
Er dient aangestipt te worden dat de bepaling zelden reikt tot de vaststelling van de soort van 
de aangetroffen schadelijke nematode, tenzij in de gevallen waarin moet worden nagegaan of 
het niet gaat om een quarantainenematode zoals M. fallax en M. chitwoodii of G. 
rostochiensis en G. pallida. Het dient gezegd dat het bepalen van de soort een niet 
onaanzienlijke inspanning vergt en in sommige gevallen niet mogelijk is (bijv. bij gebrek aan 
intermediaire ontwikkelingsstadia). 
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Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat in 2008, 9 partijen die niet conform waren voor de 
afwezigheid van X. americanum sensu lato voordat ze opnieuw werden bemonsterd werden 
behandeld terwijl ze vernietigd hadden moeten worden omdat het hier gaat om een groep 
soorten van schadelijke quarantainenematode. 
 
Wat de buurlanden betreft is het zo dat Nederland en Duitsland toestaan dat op hun 
grondgebied partijen planten worden binnengebracht die schadelijke nematoden bevatten die 
geen quarantaineorganismen zijn en dat ongeacht de hoeveelheid schadelijke nematoden. 
Andere landen hanteren actielimieten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leggen de 
verplichting op om de wortels te wassen en besmette planten uit te planten in substraten die 
vrij zijn van schadelijke nematoden. 
 
Wat de chemische behandeling van besmette partijen betreft is thans alleen het gebruik van 
nematiciden met metamnatrium (Metham NA™, Monam™, Solasan™ en Terrasan™) of met 
metamkalium (Tamifume 690 SL™) toegestaan om teeltsubstraten te ontsmetten. De 
doeltreffendheid van een dergelijke behandeling hangt echter af van de werkingstijd, de 
toegediende dosis, het soort substraat (nematiciden worden vaak afgeremd door organische 
stof) evenals van de soort en het stadium (bijv. jonge nematoden tegenover cysten) van de te 
bestrijden schadelijke nematode. Bovendien is de behandeling van het substraat van 
potplanten praktisch moeilijk uitvoerbaar wat verklaart waarom een behandeling zelden voor 
100 % doeltreffend is. Er zij ook aangestipt dat het gebruik van een nematicide met oxamyl 
(Vydate 10 G™) van sierplanten (niet bestemd voor consumptie) ook is toegestaan om 
substraten te ontsmetten. 
Een warmtebehandeling (55 - 60 °C) kan worden overwogen maar enerzijds houdt die risico’s 
in voor de gezondheid van de te behandelen plant en anderzijds is de doeltreffendheid ervan 
niet gegarandeerd in de omstandigheden waarin de behandeling gewoonlijk gebeurt en dat 
vanwege de aard van de gebruikte substraten (heterogene spreiding van de warmte). 
Een andere behandeling bestaat erin het wortelstelsel van besmette planten onder te 
dompelen om de aanwezige schadelijke nematoden te verstikken. Een dergelijke behandeling 
kan echter eveneens de gezondheid van de te behandelen planten schaden. Die methode is 
veeleer geschikt om ectoparasieten te vernietigen al is de doeltreffendheid ervan ten aanzien 
van schadelijke nematoden in de wortels niet gegarandeerd als de tijd van onderdompelen 
niet lang genoeg is. 
Nog een andere mogelijkheid bestaat erin het wortelstelsel te spoelen onder stromend water 
om alle eraan vast hangend substraat te verwijderen. Die methode dreigt echter 
ondoeltreffend te zijn tegen schadelijke nematoden die in de wortels aanwezig zijn (knobbel- 
en cysteaaltjes, Ditylenchus…) en kan moeilijk worden toegepast op bepaalde planten 
(bijvoorbeeld bonzaïs). 
De biologische bestrijding van schadelijke nematoden met bacteriën (zoals Pasteuria 
penetrans), schimmels (zoals Pochonia chlamydosporia, Arthrobotrys irregularis) of 
nematofage enzymen kan eveneens als alternatief worden overwogen. De omstandigheden 
waarin de behandeling moet worden uitgevoerd (toegediende hoeveelheid, wijze van 
toediening, wachttijd met het oog op een voldoende grote doeltreffendheid …) moeten voor 
vormbomen echter nog nader worden bepaald. 
 
 
 
4. Conclusies 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat idealiter een Pest Risk Assessment (PRA) 
zou moeten worden uitgevoerd voor elke soort schadelijke nematode die wordt aangetroffen. 
Daarvoor is met name vereist dat men specifiek het vermogen van de nematode kent om het 
Belgische grondgebied binnen te komen, er zich te verspreiden en te vestigen. 
Die specifieke gegevens zijn thans echter amper of niet beschikbaar en er zou heel wat 
onderzoek moeten worden verricht om ze te achterhalen. 
 
In het algemeen meent het Wetenschappelijk Comité dat het risico van de aanwezigheid van 
andere schadelijke nematoden dan quarantaineorganismen in aanhangende grond of 
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groeimedium van uit derde landen ingevoerde vormbomen en tropische planten vrij beperkt is 
voor gekweekte planten en wilde flora in België. 
Dat risico zou echter aanzienlijk kunnen zijn voor de aangetaste planten, voor sommige 
producenten van planten en plantaardige producten in kassen en voor gekweekte planten en 
wilde flora in de Zuid-Europese landen waarnaar de in België ingevoerde planten achteraf 
zouden worden uitgevoerd. 
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt in een pragmatische benadering voor om het zonder 
voorwaarde binnenbrengen van partijen ingevoerde planten die besmet zijn met schadelijke 
nematoden waarvan de aanwezigheid op het Belgische grondgebied is aangetoond toe te 
staan voor zover zij geen virusvectoren en geen quarantaineorganismen zijn en niet vermeld 
zijn op de EPPO lijsten (Action List en EPPO Alert List). 
Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden die op de quarantaine lijst voorkomen 
zouden vernietigd dienen te worden, in overeenstemming met de geldende wetgeving. 
Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden die op de EPPO lijsten vermeld zijn, 
zouden zodanig dienen behandeld te worden dat de besmetting significant wordt verminderd. 
Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden waarvan de aanwezigheid op het 
Belgische grondgebied niet bevestigd is en voor zover zij geen virusvectoren en geen 
quarantaineorganismen zijn en niet op de EPPO lijsten vermeld zijn op de markt kunnen 
gebracht worden op voorwaarde dat de detectie van deze schadelijke nematoden aan het 
FAVV gemeld wordt. 
Ingevoerde planten besmet met schadelijke nematoden die vectoren zijn van virussen 
(Longidoridae en Trichodoridae) zouden geanalyseerd moeten worden om de aanwezigheid 
van virus op te sporen. 
In het geval dat een quarantaine virus ontdekt wordt, dienen de aangetaste planten vernietigd 
te worden, in overeenstemming met de geldende wetgeving. 
In het geval dat een virus ontdekt wordt, dat geen quarantaine organisme is, maar dat op de 
EPPO lijsten voorkomt, of in het geval dat een virus ontdekt wordt, dat geen quarantaine 
organisme is, dat niet op de EPPO lijsten is vermeld en dat niet op het Belgische grondgebied 
voorkomt, zou de aangetaste planten zodanig dienen behandeld te worden dat de besmetting 
significant wordt verminderd. 
In het geval dat een virus ontdekt wordt, dat geen quarantaine organisme is, dat niet op de 
EPPO lijsten vermeld is en dat op het Belgische grondgebied voorkomt, of in het geval dat 
geen virus vastgesteld is, zouden de planten op de markt kunnen gebracht worden. 
 
Het Wetenschappelijk Comité meent verder dat de nadruk zou moeten worden gelegd op 
controle voor de uitvoer in het producerende land. 
 
Er worden een aantal bestrijdingsmethoden voorgesteld maar de efficiëntie van elk daarvan 
ten aanzien van de verschillende gevonden schadelijke nematoden zou op gedetailleerde 
wijze moeten worden onderzocht. 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
 
Brussel, 09/03/2011 
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Saegerman, B. Schiffers, E. Thiry, T. van den Berg, M. Uyttendaele, C. Van Peteghem 
 
 
 
Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld 
uit :  
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité C. Bragard (verslaggever), B. Schiffers 
Externe experten N. Viaene (ILVO), M. Moens (ILVO), M. De 

Proft (CRA-W) 
 
 
 
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. 


