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PGI1 : Meldingsplicht plantenziekten en schadelijke organismen  
Omschrijving : Het aantal meldingen dat het FAVV ontvangt m.b.t. de opsporing van plantenziekten 
en schadelijke organismen (buiten controleplan). 
Resultaten : 

Jaar Aantal meldingen % conform Limiet 
2010 25 Niet van toepassing Niet van toepassing 
2009 23 Niet van toepassing Niet van toepassing 
2008 43 Niet van toepassing Niet van toepassing 
2007 12 Niet van toepassing Niet van toepassing 

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 8,70 %. Ten 
opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 46,51 %. Ten opzichte van 2007 was er in 2008 
een toename van 258,33 %.  
Interpretatie : Deze indicator toont aan dat de operatoren van de keten van d e plantaardige 
productie, alsook de andere personen (professionals), alert zijn en de wettelijke voorschriften naleven 
door aan het FAVV te melden al s ze vaststellen dat een plant of plantaardig product een fytosanitair 
risico inhoudt. Een toename van deze indicator toont dan ook een verbetering van de waakzaamheid 
van de fytosanitaire situatie in België aan. 
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Primaire plantaardige productie, handel 
in planten en plantaardige producten (import/export inbegrepen), vermeerdering van planten. 
Type plant of plantaardig product : Planten en plantaardige producten. 
Categorie : Crisispreventie en -beheer. 
Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid op het Belgisch gro ndgebied 
van schadelijke quarantaineorganismen zou economische schade kunnen veroorzaken aan de  
producties van planten en plantaardige producten. Crisispreventie en –beheer via de meldingsplicht 
zijn belangrijk voor het behoud of de verbetering van de fytosanitaire situatie. 
Bijkomende informatie : Elke operator die activiteiten uit oefent die onder de bevoegdheid van het 
FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hi j een vermoeden of reden heeft om 
aan te neme n dat een produ ct dat do or hem werd ingevoerd, geprodu ceerd, gekweekt, geteeld, 
verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de plant. Ook 
ieder laboratorium, inspectie- of certificeringorganisme dat redenen heeft om aan te nemen dat een in 
de handel gebracht product niet beantwoordt aan de voorschriften inzake fytosanitaire veiligheid, stelt 
het FAVV daarvan onverwijld in kennis. 
Wettelijk kader :  

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen 
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor 
plantaardige producten schadelijke organismen. 

2.  Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap 
waar bijzondere plantenrisico's bestaan. 

3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor 
plantaardige producten schadelijke organismen. 

4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen. 

5.  Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde 
schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen 
I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor 
planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of 
wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in 
bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer 
gebracht. 

6. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 

7. Ministerieel besluit van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de 
voedselketen. 

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? : 
    Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) 
    Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) 
    Betrouwbaar (bias gevoeligheid) 
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    Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten 
    Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie 
    Duidelijke interpretatie 
    Duurzaam 
    Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en 

plantaardige producten 
Opmerkingen : Deze indicator heeft betrekking op meldingen betreffende niet officiële monsters, dat 
wil zeggen niet verzameld door het FAVV en dus buiten het controleplan van het FAVV. 
Als het aantal meldingen afneemt, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de situatie verbetert. 
Inderdaad, kan het een situatie zijn waarin een schadelijk organisme in staat is om zich in het land te 
vestigen en te verspreiden (endemisch), ondanks controlemaatregelen waardoor de uitroeiing dan 
niet meer mogelijk is. Meldingen zouden in dit geval minder (weinig) zin hebben. 
Toelichting bij de resultaten : De toename van het aantal meldingen in 2008 was te wijten aan een 
hoger aantal haarden bacterievuur als gevolg van de voor de ontwikkeling van bacterievuur gunstige 
klimaatomstandigheden alsook aan een intensieve voorlichtingscampagne omtrent bacterievuur in de 
provincie West-Vlaanderen. Daarentegen, hoeven bij het Agentschap geregistreerde operatoren die 
passende bestrijdingsmaatregelen nemen (snoeien tot minstens 50 cm onder de laagste 
infectieplaats, tegen de grond afzetten of rooien van alle besmette en aangrenzende waardplanten) 
en daarvan aantekening maken in hun register van aanwezigheid van schadelijke organismen, de 
aanwezigheid van bacterievuur sinds 2010 niet meer te melden aan de betrokken PCE. 


