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AANGIFTE PRODUCTIE HOEVEPOOTGOED  

(Indienen bij de Provinciale controle-eenheid vóór 31 mei, latere wijzigingen vóór 15 februari) 

VAK I. Identificatie vermeerderaar 
I.A. 
 
Naam:  
(van de vestigingseenheid):  
 
…………………………………… 
 
Adres:  
 
…………………………………………………….. 
 
          
……………………………………………………….. 
 
 

I.B.
 
Tel: ………………………. 
 
 
Fax: ……………………. 

I.C. 
 
VEN: 
(vestigingseenheidsnummer) 
 
………………….. 
 

VAK II. Uitgangsmateriaal 
II.A. 
Hoeveelheid (kg) 
 
 
 
 

II.B.
Oorspong 
 
 
 

VAK III. Perceel waarop het uitgangsmateriaal wordt geplant (voor de productie van hoevepootgoed) 
III.A. 
Benaming 
 

III.B. 
Ligging (incl. Gemeente) 
 
 
 
 
 

III.C. 
Nummer verzamelaanvraag 

III.D. 
Globodera-resultaat + monsternummer: 
 
 
 

VAK IV. Opslagplaats waar het geproduceerd hoevepootgoed zal bewaard worden 

IV.A. 
Adres (incl. Gemeente)  
 
 
 
 

IV.B.
Naam en VEN indien verschillend van de aangever in VAK I. 
 
 
 

VAK V. Percelen waarop volgend jaar het hoevepootgoed zal worden uitgeplant 
V.A. 
Benaming 

V.B. 
Ligging (incl. Gemeente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.C. 
Nummer verzamelaanvraag 
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VAK VI. Plantenpaspoort 
VI.A. 
 
Kruis aan: 
Uit VAK I tot V blijkt dat ik (de producent) de bedoeling heb om: 
 
 mijn hoevepootgoed te produceren (vermeerdering) buiten de gemeente (van mijn bedrijf uit VAK I) en de 

aangrenzende gemeentes, 
 
 mijn hoevepootgoed te bewaren buiten de gemeente (van mijn bedrijf uit VAK I) en de aangrenzende 

gemeentes, 
 
 of mijn hoevepootgoed te bewaren in een opslageenheid die mij niet toebehoort of waarvoor ik geen exclusief 

gebruik heb, 
 
 mijn hoevepootgoed te gebruiken (uitplanten) buiten de gemeente (van mijn bedrijf uit VAK I) en de 

aangrenzende gemeentes. 
 
Een plantenpaspoort + Globodera-analyse is verplicht indien tenminste een van bovenstaande punten van 
toepassing is.  
 
VI.B. 
 
Het hoevepootgoed is WEL / NIET paspoortplichtig. (schrappen wat niet past) 
 
VI. C.  
 
Erkenningsnummer  voor gebruik plantenpaspoorten: ……………………………….. 
 

VAK VII. Handtekening 
 
 
Datum: …………………………………                
   
     Initiële aangifte of Wijziging 
 
Als uit deze aangifte blijkt dat het hoevepootgoed paspoortplichtig is, ben ik akkoord om alle kosten, die met de 
uitgevoerde monsternames en analyses voor het hoevepootgoed gepaard gaan, te betalen. 
 
 
Naam: …………………………………… 
 
 
 
Handtekening: ………………………… 
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AANGIFTE PRODUCTIE HOEVEPOOTGOED 
 
Dit formulier dient om uw productie van hoevepootgoed aan te geven. Dit formulier moet ingediend 
worden bij de Provinciale controle-eenheid vóór 31 mei. 
Het kan zijn dat u nadien nog wijzigingen wil aanbrengen in VAK IV en V (bijvoorbeeld de ligging 
van de opslagplaats of het perceel waar de productie het jaar nadien zal uitgeplant worden). In dat 
geval dient u deze wijzigingen aan te geven vóór 15 februari. Daarvoor moet u ook dit formulier 
gebruiken. 
Deze aangifte, inclusief de uiterste indieningsdatum van 31 mei, is opgelegd door de wetgeving 
(Art. 13 van het KB van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen). De uiterlijke datum voor melding van wijzigingen (15 februari) is 
vastgesteld door het Agentschap met akkoord van de sector. 
 
Opgelet! Als u paspoortplichtig hoevepootgoed produceert (zie toelichting bij VAK VI), dient 
u een “AANVRAAG GLOBODERA-BEMONSTERING” te doen alvorens te starten met de 
vermeerdering, d.w.z. vόόr het planten van het uitgangsmateriaal, moet het perceel (uit VAK 
III) officieel bemonsterd worden door het FAVV. Dit formulier is beschikbaar bij de PCE of op de 
FAVV-website. 
 
U moet ook de percelen aangeven waarvan u slechts een deel van de productie zal gebruiken voor 
hoevepootgoed (bijvoorbeeld indien de productie zal gebruikt worden als consumptie-aardappelen 
en enkel de kleine exemplaren mogelijks als hoevepootgoed). Voor het FAVV wordt in dat geval de 
volledige productie op het perceel als hoevepootgoed aanzien.  
Indien slechts een afgebakend deel van een perceel  benut wordt voor de productie van 
hoevepootgoed, wordt dit als een afzonderlijk deelperceel (veld) beschouwd. 
 
Indien u de productie niet op tijd (eerste aangifte vóór 31 mei) heeft aangegeven met dit formulier, is 
het nadien niet meer toegestaan om (een deel van) de oogst als hoevepootgoed te gebruiken. 
 
Toelichting bij het formulier. 
 
Vul een aangifte in voor elk perceel waarop uitgangsmateriaal wordt geplant met de bedoeling 
hoevepootgoed te produceren.  
 
VAK I. Identificatie van de vermeerderaar. 
 
I.A.  
Naam en adres van de vestiging van uw bedrijf van waaruit u de vermeerderingsactiviteit uitoefent. 
Deze activiteit moet op dat adres ook geregistreerd zijn bij het FAVV als  
Boerderij - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 
- PL42  Landbouwbedrijf  
- AC64  Productie  
- PR207 Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is  
OF 
Boerderij - aardappelpootgoed zonder plantenpaspoort 
- PL42  Landbouwbedrijf  
- AC64  Productie  
- PR208 Aardappelpootgoed waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is. 
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I.B. 
Telefoon- en eventueel faxnummer. 
 
I.C. 
Het nummer van de vestiging van uw bedrijf. Dit wordt het VEN of vestigingseenheidsnummer 
genoemd. 
Vraag voor het invullen van VAK I eventueel uw fiche bij de PCE of raadpleeg uw gegevens in 
Foodweb op de FAVV-website ( http://www.favv.be/foodweb-nl/ ). 
 
Indien uw bedrijf (nog) geen vestigingseenheidsnummer heeft, mag u ook het 
ondernemingsnummer (=meestal het BTW-nummer) invullen. Verifieer en vraag, indien nodig, zo 
snel mogelijk een wijziging aan van uw gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 
VAK II. Uitgangsmateriaal 
 
Dit vak bevat de gegevens van het uitgangsmateriaal (moederpartij) waarmee u het hoevepootgoed 
gaat produceren. 
 
II.A.  
Hoeveelheid in kg. 
 
II.B.  
Oorsprong: naargelang het geval, minstens het land van oorsprong bij gecertificeerd pootgoed 
ofwel “hoevepootgoed” vermelden. 
 
VAK III. Perceel waarop het uitgangsmateriaal wordt geplant. 
 
Dit vak bevat de gegevens van het perceel waarop u het hoevepootgoed produceert. 
 
III.A.  
Naam van het perceel. 
 
III.B. 
Ligging van het perceel. Vermeld duidelijk de gemeente. 
 
III.C. 
Perceelsummer uit de verzamelaanvraag van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (afdeling 
Markt- en Inkomensbeheer).  
Het is voldoende om enkel het jaar van de verzamelaanvraag en het volgnummer van het perceel 
op te geven. (bv. perceel “2011 - 9”). 
 
III.D. 
Indien er voor het planten een bemonstering voor Globodera gebeurde, vult u hier het resultaat  en 
monsternummer in. De bemonstering is verplicht voor het paspoortplichtig hoevepootgoed. 
 
VAK IV. Opslagplaats waar het geproduceerde hoevepootgoed zal bewaard worden 
 
IV.A.  
Adres (incl. Gemeente). Indien identiek aan VAK I, vul dan IDEM in. 
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IV.B.  
Naam en VEN indien verschillend van de aangever in VAK I. Als u het hoevepootgoed niet opslaat 
in het bedrijf vermeld in VAK I, vermeld dan hier de naam en het VEN (= 
vestigingseenheidsnummer) van het bedrijf waar u het hoevepootgoed zal bewaren. 
Indien dat bedrijf nog geen vestigingseenheidsnummer heeft, mag u ook het ondernemingsnummer 
(=meestal het BTW-nummer) invullen. 
 
VAK V. Perceel waarop volgend jaar het hoevepootgoed zal worden uitgeplant 
 
Dit vak bevat de gegevens van het perceel waarop u het geproduceerde hoevepootgoed volgend 
jaar zal uitplanten. 
Als op 31 mei de identificatie van het perceel, waar het hoevepootgoed zal uitgeplant worden, nog 
niet gekend is, en u de aangifte dus niet volledig kan invullen, moet u uw aangifte regulariseren  
vóór  15 februari. Dit wil zeggen dat u zeker een aangifte moet doen vóór 31 mei en dat u nadien 
een wijziging met de definitieve gegevens moet opsturen naar het FAVV.  
 
Opgelet: de ligging van dit perceel is van belang om aan te geven of uw hoevepootgoed wel of niet 
paspoortplichtig is. Als u het perceel nog niet kent, maar de mogelijkheid bestaat dat u uw 
hoevepootgoed later zal uitplanten buiten de gemeente van uw bedrijf (uit VAK I) en de 
aangrenzende gemeentes, dan raden wij u aan om een Globodera-bemonstering aan te vragen 
voor het perceel (uit VAK III) waarop het uitgangsmateriaal wordt vermeerderd, want zonder 
gunstige Globodera-bemonstering van dat perceel en een erkenning 17.1, zal het niet toegelaten 
zijn uw hoevepootgoed uit te planten buiten de gemeente van uw bedrijf (uit VAK I) en de 
aangrenzende gemeentes. 
 
V.A.  
Naam van het perceel. 
 
V.B. 
Ligging van het perceel. Vermeld duidelijk de gemeente. 
Als u bij de eerste aangifte de precieze ligging van het perceel nog niet kent, maar u bent wel al 
zeker van de gemeente waarin dit perceel zal liggen, vul dan de enkel de gemeente in en dien een 
wijziging in als u de volledige gegevens van het perceel kent. 
 
V.C. 
Zie III.C. 
 
VAK VI. Plantenpaspoort 
 
VI.A. 
Hoevepootgoed is pootgoed dat wordt gebruikt door degene die het heeft geproduceerd. 
 
De vermeerdering (= productie hoevepootgoed) en het uitplanten van die oogst in het volgende 
seizoen  (= gebruik hoevepootgoed) voor de productie van consumptie-aardappelen of nieuw 
hoevepootgoed moet dus gebeuren op percelen van dezelfde vestiging (zie VAK I voor de 
identificatie van uw bedrijf). Van de percelen moet u de gebruiker zijn in de hoedanigheid van 
eigenaar, pachter of seizoenspachter. 
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Hoevepootgoed is niet paspoortplichtig als de vermeerdering, de bewaring en het uitplanten 
binnen de gemeente van uw bedrijf (uit VAK I) en de aangrenzende gemeentes gebeurt. Met 
gemeente wordt de gehele fusiegemeente bedoeld. Daarbij komt nog dat de bewaring moet 
gebeuren in een opslageenheid (= een goed afgezonderde/gescheiden/geïdentificeerde ruimte ; 
minimum 1 opslagcel voor niet-verpakte goederen en een stapel voor palloxen) waarin uitsluitend 
uw pootgoed mag aanwezig zijn (=exclusief gebruik). Deze opslageenheid moet u toebehoren, 
d.w.z. uw eigendom zijn of u moet ze langdurig huren (dus bijvoorbeeld niet voor één enkel 
seizoen).  
 
Het hoevepootgoed zal dus paspoortplichtig zijn als u de bedoeling heeft om: 
 

- uw hoevepootgoed te produceren (vermeerdering) op een perceel buiten de gemeente van uw 
bedrijf (uit VAK I) en de aangrenzende gemeentes 

- of uw hoevepootgoed te bewaren buiten de gemeente van uw bedrijf (uit VAK I) en de 
aangrenzende gemeentes. 

-  of uw hoevepootgoed te bewaren in een opslageenheid die u niet toebehoort of waarvoor u 
geen exclusief gebruik heeft 

- uw hoevepootgoed te gebruiken (uitplanten) buiten de gemeente van uw bedrijf (uit VAK I) en 
de aangrenzende gemeentes. 

 
Als tenminste een van bovenstaande punten van toepassing is, is uw hoevepootgoed 
paspoortplichtig. Vul daarom zorgvuldig dit vak van de aangifte in en kruis de juiste vakjes aan. Als 
het hoevepootgoed de Belgische grens overschrijdt, is het altijd paspoortplichtig. 
Als u nog niet in het bezit bent van een officiële erkenning voor het gebruik van het 
plantenpaspoort, moet u deze erkenning aanvragen bij het FAVV. Voor paspoortplichtig 
hoevepootgoed moet er een officiële (= door het FAVV) Globodera-bemonstering gebeuren van de 
percelen alvorens te starten met de vermeerdering (vóór het planten van het uitgangsmateriaal) en 
moet er een officiële bemonstering gebeuren voor de opsporing van bruin- en ringrot (2 monsters 
per partij). De kosten voor deze bemonsteringen en analyses moeten door u betaald worden.  
 
VI.B. 
Als tenminste een van bovenstaande punten van toepassing is (inclusief het overschrijden van de 
Belgische grens), is uw hoevepootgoed paspoortplichtig. Duid dit hier aan. 
 
VI.C. 
Als u reeds een erkenning voor het gebruik van plantenpaspoorten heeft, vult u hier uw 
erkenningsnummer in. Officieel heet deze erkenning “17.1 – Erkenning : Producent, 
gemeenschappelijke opslagplaats, verzendingscentrum, andere persoon of invoerder van bepaalde 
planten of plantaardige producten”. Dit nummer kan u ook vinden in Foodweb op de FAVV-website 
(http://www.favv.be/foodweb-nl/ ). 
 
 
VAK VII. Handtekening 
 
Duid in dit vak aan of het een eerste aangifte of een wijziging betreft. 
Voor elke wijziging (bijvoorbeeld als u in VAK V enkel de gemeente hebt vermeld), moet u deze 
aangifte voor 15 februari regulariseren. Daarvoor gebruikt u ook dit aangifteformulier. 
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Door te tekenen verklaart u zich akkoord om alle kosten die met de uitgevoerde monsternames en 
analyses voor het paspoortplichtig hoevepootgoed gepaard gaan, te betalen. Ook als de 
aardappelen achteraf niet gebruikt worden als hoevepootgoed. 
 


