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Bericht aan de landbouwers die aardappelpootgoed in groep aankopen 

 
 
Er is een erkenning vereist voor het gebruik van het plantenpaspoort voor alle 
operatoren die aardappelpootgoed, produceren, bereiden, in de handel brengen, 
verzenden of exporteren. 
 
Sommige producenten van consumptie-aardappelen groeperen zich om 
aardappelpootgoed in groep aan te kopen.  Wanneer dit plantgoed in bulk bij hen 
wordt geleverd en deze partijen bij aankomst gesplitst en verdeeld worden onder 
de verschillende aankopers is de afgifte van vervangende plantenpaspoorten (VP) 
vereist. In dit geval moet(en) enkel de producent(en) bij wie een partij in bulk 
geleverd en gesplitst wordt, een erkenning hebben om plantenpaspoorten te 
gebruiken. De andere aankopers kunnen hiervan vrijgesteld worden onder de 
volgende voorwaarden: 
 

− ze voeren die operatie niet uit in het kader van een handelsactiviteit; 
− de vooruit- en terugtracering is altijd verzekerd. 

 
Wij herinneren eraan dat de erkenningsaanvraag om plantenpaspoorten te 
gebruiken altijd moet worden ingediend bij de regionale diensten die belast zijn met 
de certificering van aardappelpootgoed. 
 
Contactadres voor het Vlaamse Gewest: 
 
Departement Landbouw en Visserij 
Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant 
De heer Guido Mussche, Sectorverantwoordelijke Pootaardappelen 
Koning Albert I – laan 1.2, bus 102 
8200 Brugge 
Tel.: 050 24 76 10 
GSM: 0499 77 23 14 
e-mail: guido.mussche@lv.vlaanderen.be 

 
Enkel de materies waarvoor het FAVV bevoegd is, zijn in dit document opgenomen. Dit document is zuiver 
informatief en heeft niet tot doel de wetgeving ter zake te vervangen. De wettelijke bepalingen waarnaar 
verwezen wordt, blijven in alle gevallen van toepassing. De algemene gebruiksvoorwaarden en de vermelde 
disclaimer op de website blijven uiteraard van toepassing op dit document. 
 
U vindt de meest recente gegevens op de website van het FAVV. Gezien de website kan evolueren, geven wij 
geen directe hyperlink. 
 
Om het opzoeken te vergemakkelijken, kan u : 
 

de zoekmotor gebruiken, 
het register met trefwoorden gebruiken, 
in de rubriek "Professionelen" zoeken. 
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