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Samenvatting
Advies 21‐2018 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje.
Doelstelling
Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje te
beoordelen.

Methode
Het advies is gebaseerd op expertenopinie.

Advies
Het Wetenschappelijk Comité is het eens met de schrapping van de afwijking van de verplichting tot
teeltwisseling voor aardappelen geoogst vóór 20 juni.
Met betrekking tot de uitbreiding van het concept van “teelten onder glas” naar “teelten in
permanente serres” stelt het Wetenschappelijk Comité voor om de termen "onverplaatsbare serres"
te gebruiken in plaats van "permanente serres".

Besluit
Het Wetenschappelijk Comité ondersteunt de wijzigingen aangebracht door dit ontwerp van koninklijk
besluit in de wetgeving betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje.

Summary
Advice 21‐2018 of the Scientific Committee of the FASFC on a draft royal decree
modifying the royal decree of 22 June 2010 on the control of the potato cyst
nematodes.
Terms of reference
The Scientific Committee has been asked to assess a draft royal decree modifying the royal decree of
22 June 2010 on the control of the potato cyst nematodes.

Method
The advice is based on expert opinion.

Advice
The Scientific Committee agrees to cancel the derogation for obligatory crop rotation for potatoes
harvested before the June 20th.
With regard to expanding the concept of "greenhouse crops" to "crops cultivated in permanent
greenhouses", the Scientific Committee suggests using the terms "irremovable greenhouses" rather
than "permanent greenhouses".

Conclusion
The Scientific Committee supports the modifications made by this draft royal decree to the legislation
in regard to the control of potato cyst nematodes.
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1. Referentietermen
1.1. Doelstelling
Aan het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje te
beoordelen.

1.2. Wettelijke bepalingen
Koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van schadelijke
organismen voor planten en voor plantaardige producten.
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van schadelijke organismen voor
planten en voor plantaardige producten.
Koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van schadelijke organismen voor
planten en voor plantaardige producten.

1.3. Methode
Het advies is gebaseerd op expertenopinie.

2. Definities & Afkortingen
FAVV
SciCom

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Wetenschappelijk Comité

Gelet op de besprekingen tijdens de vergadering van de werkgroep van 19/10/2018 en de plenaire
zittingen van het Wetenschappelijk Comité van 14/09/2018 en 23/11/2018,

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies:
3. Context
Aardappelcystenaaltjes (Globodera rostochiensis en G. pallida) leven in de grond en in de wortels van
nachtschadeachtigen. Aardappelen zijn de voornaamste waardplant, maar ook tomaat, aubergine,
paprika en pepers kunnen worden aangetast. Bovendien kunnen deze aaltjes zich verspreiden via
aanhangende grond aan wortels van waard‐ en niet‐waardplanten.
G. rostochiensis en G. pallida zijn opgenomen in bijlage I, deel A, rubriek II van het koninklijk besluit
van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van schadelijke organismen voor planten en voor
plantaardige producten (= omzetting van Richtlijn 2000/29/EG1). Dit koninklijk besluit geeft aan dat ze
op ons grondgebied voorkomen en dat de verspreiding ervan moet worden tegengegaan.
1

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8/05/2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van schadelijke organismen voor planten en voor

4/9

ADVIES 21‐2018

Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje

Het koninklijk besluit van 22 juni 2010 (= omzetting van Richtlijn 2007/33/EG2) is sinds 1 juli 2010 van
kracht. Dit besluit beoogt specifiek de bestrijding van het aardappelcystenaaltje op niveau van de
productie van vermeerderingsmateriaal (aardappelen, andere waardplanten en enkele
plantensoorten die vaak in vruchtwisseling met waardplanten worden geteeld).
Voorafgaand aan zijn inwerkingtreding, werd het koninklijk besluit van 22 juni 2010 door het
Wetenschappelijk Comité (SciCom) beoordeeld. De conclusies van deze evaluatie zijn in Advies 33‐
2009 beschreven (SciCom, 2009). In dit advies maakte het Wetenschappelijk Comité reeds de
bemerking over de relevantie van de afwijking van de verplichting tot teeltwisseling voor aardappelen
vóór 20 juni geoogst. Vervolgens beoordeelde het Wetenschappelijk Comité in 2015 ook een eerste
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2010. Dit ontwerp van
koninklijk besluit voorzag de uitbreiding tot de boomkwekerijgewassen van de eisen waarin is voorzien
in het koninklijk besluit van 22 juni 2010, met name dat een officieel onderzoek naar de aanwezigheid
van het aardappelcystenaaltje wordt verricht op velden waar die boomkwekerijgewassen worden
gezaaid, geplant of bewaard. De conclusies van deze evaluatie zijn in Advies 19‐2015 beschreven
(SciCom, 2015). In dit advies beval het Wetenschappelijk Comité aan om de bovengenoemde afwijking
te schrappen.
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt:
‐ het schrappen van de afwijking van de verplichting tot teeltwisseling voor aardappelen
geoogst vóór 20 juni,
‐ het uitbreiden van het concept van “teelten onder glas” naar “teelten in permanente serres”.
Dit moet verduidelijken dat de afwijking enkel betrekking heeft op permanente
infrastructuren, zonder dat daarbij het gebruikte bedekkingsmateriaal wordt gespecificeerd.

4. Advies
In overeenstemming met de aanbeveling in Advies 19‐2015 (SciCom, 2015) is het Wetenschappelijk
Comité het eens met de schrapping van de afwijking van de verplichting tot teeltwisseling voor
aardappelen geoogst vóór 20 juni.
Met betrekking tot de uitbreiding van het concept van “teelten onder glas” naar “teelten in
permanente serres” stelt het Wetenschappelijk Comité voor om de termen "onverplaatsbare serres"
te gebruiken in plaats van "permanente serres". Dit om verwarring te voorkomen met het feit dat de
teelten al dan niet permanent zijn en om ondubbelzinnig de teelttunnels uit te sluiten, die verplaatst
kunnen worden.

5. Onzekerheden
De onzekerheden in dit advies hebben te maken met deze die inherent zijn aan expertenopinie.

plantaardige producten (ingetrokken door Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad
van 26/10/2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten).
2
Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11/06/2007 betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje en
houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG.
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6. Besluit
Het Wetenschappelijk Comité ondersteunt de wijzigingen aangebracht door dit ontwerp van koninklijk
besluit in de wetgeving betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltje.

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Dr. E. Thiry (Get)
Brussel, 03/12/2018
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het Belgisch Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met
betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd
bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief.
Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de
Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap.
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken.
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten
transparant beheerd.
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers.
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité:
Secretariaat.SciCom@favv.be.

Leden van het Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De Saeger, J.
Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, C. Saegerman, M.‐L.
Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. Verheggen, P. Wattiau**
* lid tot maart 2018
** lid tot juni 2018

Belangenconflict
Er werden geen belangenconflicten gemeld.

Dankbetuiging
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.
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Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep was samengesteld uit:
Leden van het Wetenschappelijk Comité:
Externe experten:
Dossierbeheerder:

F. Verheggen (verslaggever)
A. Legrève (UCLouvain), N. Viaene (ILVO/UGent),
W. Wesemael (ILVO/UGent)
O. Wilmart

De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door het volgend lid van de administratie (als
waarnemer): D. Michelante van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Wettelijk kader
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 8 juni 2017.

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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