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AFBAKENING BUFFERZONES
BACTERIEVUUR 2013
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Bij het wisselen van een perceel dient er
rekening mee gehouden te worden dat
het perceel met waardplanten binnen
een bufferzone op minstens 1 km van de
grens van de bufferzone moet gelegen
zijn. Als dit het geval is dan kan voor dat
perceel een aanvraag voor een afwijking
op het teeltverbod van waardplanten
bacterievuur ingediend worden bij de
Provinciale Controle Eenheid van het
FAVV in uw provincie en dit vóór 31 mei.
Vanaf dit jaar kan de aangifte van alle
percelen ingediend worden bij de PCE
waar de teler gevestigd is, ongeacht de
ligging van de percelen (m.a.w. ook die
gelegen in andere provincies). Bij de
aangifte moeten de percelen gegroepeerd zijn per provincie. Op die manier
heeft de teler één aanspreekpunt bij het
FAVV wat de communicatie efficiënter
zal doen verlopen.
Op het formulier kan aangeduid worden
voor welke percelen een ZP-plantenpaspoort wordt aangevraagd. Percelen
waarvoor geen ZP-plantenpaspoort
wordt aangevraagd worden 1 maal
visueel geïnspecteerd. Percelen
waarvoor wel een ZP-plantenpaspoort
wordt aangevraagd worden 2 maal
visueel geïnspecteerd en bemonsterd
om aanwezigheid van latente besmetting op te sporen.
Deze inspecties op de percelen zijn
onderworpen aan retributies. De kosten
voor het onderhoud van de bufferzones
(inspecties buiten de percelen) zijn tot
nader orde (gentlemen agreement met
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Op 26 maart verscheen het ministerieel besluit met de nieuwe afbakening van de bufferzones voor
bacterievuur in 2013.
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de sector) ten laste van het Agentschap.
Enkel waardplanten afkomstig van
percelen waarvoor na de vereiste
controles een schriftelijke toelating voor
ZP-plantenpaspoorten wordt afgeleverd
door het Agentschap, mogen verstuurd
worden naar beschermde gebieden.
Voor meer informatie kan u steeds
terecht bij de PCE in uw provincie
(contactgegevens zijn beschikbaar op de
website van het FAVV: www.favv.be).

Op bovenstaande overzichtskaart vindt u
de 8 Belgische bufferzones terug.
Meer informatie over de bufferzones, de
precieze omschrijving en het aangifteformulier dat u als teler van waardplanten binnen een dergelijke zone nodig
hebt, kunt u vinden onder volgende link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/ziekten/bacterievuur/ .
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