
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 27
van GWENNY DE VROE
datum: 20 augustus 2019

aan KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Fruit- en sierteelt  -  Bacterievuur

Bacterievuur, een ziekte veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, is een 
plantenziekte die in Europa voorkomt en grote schade aanricht aan onder andere bomen 
en struiken in de boomkwekerij en fruitteelt. De ziekte werd opgenomen in Richtlijn 
2000/29/EG van de Raad als schadelijk organisme in de landbouw waartegen 
maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding ervan tegen te gaan. Bij 
vaststelling van de ziekte geldt daarom een meldings- en bestrijdingsplicht. De besmette 
plant moet worden verwijderd of vernietigd.

In het kader van verordening (EU) 2016/2031 werd bekendgemaakt dat Erwinia 
amylovora vanaf 14 december 2019 verwijderd zal worden uit de lijst met 
quarantaineziektes.

1. Hoe staat de minister tegenover dit voornemen van Europa?

2. Heeft de minister zich reeds geïnformeerd over de motivatie van de Europese 
Commissie om Erwinia amylovora uit de lijst met quarantaineziektes te halen?

Zo ja, wat is die motivatie?

Zo neen, waarom niet?

3. Zal de minister de Europese Commissie over deze beslissing interpelleren en 
aandringen om terug te komen op dit voornemen?

4. Hoe ziet de minister de gevolgen van deze maatregel voor de verdere ontwikkeling 
van de ziekte in Vlaanderen en in het bijzonder voor de fruitteelt?

5. Bacterievuur verspreidt zich snel en is erg besmettelijk. Dit zorgt niet alleen voor 
materiële/financiële schade, bovendien zorgt de ziekte voor argwaan bij 
exportbestemmingen, zoals China, die de export kunnen stopzetten.

a) Vreest de minister voor negatieve gevolgen inzake export van onze sierteelt- en 
fruitteeltproducten?

b) Zal de minister over deze problematiek overleg plegen met het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de bevoegde minister om 
te voorkomen dat onze fruit- en sierteelt negatieve gevolgen zouden 
ondervinden op het vlak van export?



KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 27 van 20 augustus 2019
van GWENNY DE VROE

1. Ik betreur dat bacterievuur de status van quarantaineziekte verloren heeft. 

2. Ja. De EU nam haar beslissing omdat de ziekte wijdverspreid is op haar grondgebied. 
Slechts een beperkt aantal gebieden binnen de EU is nog vrij van bacterievuur. Men 
oordeelde dat het onmogelijk is om de (verdere) verspreiding van deze ziekte te 
voorkomen en het bijgevolg niet langer als quarantaineziekte kan beschouwd worden.

3. De beslissing van de EU is definitief.

4. Mijn administratie onderzoekt momenteel de juridische mogelijkheden om bijkomende 
maatregelen te nemen die de verdere verspreiding van de ziekte kunnen voorkomen. 
Voor de fruitteelt is een bestrijdingsplicht in de aanplantingen van kracht in het kader 
van de regels inzake geïntegreerde gewasbescherming. 

5.
a) Ik verwacht dat de impact voor de export van sierteelt- en fruitteeltproducten 

beperkt zal blijven. 

b) Ja.


