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1. Doel 

 

Deze voorschriften beogen een goede bescherming van de volledige “aardappel”-kolom tegen de 

verspreiding van schadelijke quarantaineorganismen zoals bruin- en ringrot (Ralstonia en Clavibacter) 

en nematoden (Meloidogyne, Globodera, …). 

 

 

2. Toepassingsgebied 
 

De huidige omzendbrief richt zich tot alle producenten en gebruikers van hoevepootgoed. 

 

 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 

 

Koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen 

quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen 

inzake schadelijke organismen. 

 

 

4. Definities en afkortingen  
 

Hoevepootgoed: niet-gecertificeerde knollen van Solanum tuberosum L bestemd voor opplant, die 

uitsluitend door de producent van de voornoemde knollen gebruikt worden (geplant voor consumptie 

aardappelen of opnieuw voor productie van hoevepootgoed); 

 

Productie-eenheid: dit gaat over het geheel aan opslaginfrastructuur en gronden gelegen in de 

gemeente waar de activiteit door middel van een adres geïdentificeerd is bij het FAVV, alsook in de 

aangrenzende gemeenten (KB 22/02/2021, art. 1, 8°). 

 

 

 



Afkortingen Betekenis 

Clavibacter Clavibacter sepedonicus (ringrot) 

Globodera Globodera rostochiensis et G. pallida (aardappelcysteaaltjes) 

Meloidogyne Meloidogyne chitwoodi et M. fallax ( wortelknobbelaaltjes) 

PP plantenpaspoort  

Ralstonia Ralstonia solanacearum (bruinrot) 

 

 

5. Fytosanitaire voorschriften voor de productie en het gebruik van 
hoevepootgoed 

 
Het KB van 22/02/2021 bepaalt: 

 

• de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het produceren en gebruiken van hoevepootgoed 

zonder bij het FAVV een aanvraag tot aflevering van een plantenpaspoort (PP) te moeten 

indienen ; 

• de voorwaarden voor de verplichte aangifte die bij het FAVV moet worden ingediend wanneer 

hoevepootgoed wordt geproduceerd. 

 

Wanneer is het hoevepootgoed paspoortplichtig? 

 

Als de producent de bedoeling heeft om : 

• zijn hoevepootgoed te bewaren of te gebruiken buiten de productie-eenheid waarin deze is 

voortgebracht, 

• of zijn hoevepootgoed te bewaren in een opslageenheid die hem niet toebehoort of waarvoor 

hij geen exclusief gebruik heeft.  

 

Wat te doen als het hoevepootgoed paspoortplichtig is? 

 

De producent zal bij het FAVV de erkenning voor het gebruik van plantenpaspoorten (link op de 

website van het Agentschap : http://www.favv.be/erkenningen/) moeten aanvragen. Eenmaal erkend, 

zal hij aan het Agentschap kunnen vragen om de nodige analyses en inspecties uit te voeren voor de 

aflevering van plantenpaspoorten. Als alle analyseresultaten conform zijn, kan het pootgoed, 

onderworpen aan een plantenpaspoort, geplant worden op de voorziene percelen. 

 

Opmerking: het PP wordt niet afgeleverd als een of ander document (etiket, attest,…); het gaat over 

een overeenkomst met het Agentschap die het gebruik toelaat van geproduceerd en bijgevolg gunstig 

getest hoevepootgoed.  

  

http://www.favv.be/erkenningen/


6. Kalender van de acties/stappen  
 

 Hoevepootgoed ZONDER 

plantenpaspoort 

Hoevepootgoed MET plantenpaspoort 

Vóór de opplant* 

van pootgoed 

bestemd voor de 

productie van 

hoevepootgoed  

 

*opplant = uitplant  

 

 

 

/ 

Aanvragen aan het Agentschap : 

- de officiële erkenning voor het gebruik 

van het plantenpaspoort (ten laste van 

de operator) 

- bemonstering van de percelen voor de 

opsporing van aardappelcystenaaltjes 

(Globodera) (ten laste van de operator)  

Vóór 31 mei  Aangifte doen van de huidige of voorziene productie van hoevepootgoed voor het 

huidige jaar 

Tijdens de oogst of 

de bewaring 

In het kader van zijn monitoring bemonstert 

het Agentschap ambtshalve alle 

aangegeven partijen hoevepootgoed voor 

de opsporing van de quarantainebacteriën 

- Ralstonia en Clavibacter – (2 monsters 

per partij) (ten laste van het FAVV) en, 

voor percelen gesitueerd in 

bewakingszones voor Meloidogyne fallax 

en M. chitwoodi (ten laste van de operator) 

Aan het Agentschap de bemonstering 

vragen van partijen hoevepootgoed voor 

de opsporing van quarantainebacteriën - 

Ralstonia en Clavibacter – (2 monsters 

per partij) (ten laste van de operator) en, 

voor percelen gesitueerd in 

bewakingszones voor Meloidogyne fallax 

en M. chitwoodi (ten laste van de 

operator) 

Vóór 15 februari 

van het volgende 

jaar 

Eventuele wijzigingen betreffende de plaats van opslag of opplant van hoevepootgoed 

melden (een aangepaste aangifte indienen)  

OPGELET !   

Deze wijzigingen zullen de voorwaarden 

die afwijken van de verplichting van het PP 

(zie alinea’s 1 en 2 van punt 5 hierboven) 

moeten respecteren ;anders zal de 

productie niet meer mogen uitgeplant 

worden. 

 

 

/ 

 
 

7. Bijlagen 
 

• Bijlage 1 :  Aangifte productie hoevepootgoed. 

• Bijlage 2 :  Aanvraag Globodera-bemonstering van percelen bestemd voor de productie 

van hoevepootgoed. 

• Bijlage 3 :  FAQs - KB 22 februari 2021, art.9 betreffende hoevepootgoed. 

 
 

8. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 15/10/2014 Originele versie 

1.1 25/02/2015 Aanpassing bijlage 3  B. 7) 

1.2 Datum van publicatie Update wettelijke referenties 

 

http://www.afsca.be/sp/pv_phyto/_documents/2013_02_20_Declarationplantsfermiers_NL.pdf
http://www.afsca.be/sp/pv_phyto/_documents/2011-02-10_Aanvraag-Globodera-bemonstering-v01_nl.pdf
http://www.afsca.be/sp/pv_phyto/_documents/2012_10_09_FAQsaardappelenhoevepootgoed_V03_FINAL_NL.pdf

