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1. Doel
Het plantengezondheidsbeleid heeft tot doel te voorkomen dat voor planten schadelijke organismen
worden binnen gebracht of zich verspreiden. In toepassing van de wetgeving inzake
plantengezondheid is het verplicht op de productieplaatsen bepaalde plantensoorten officieel te laten
inspecteren of bemonsteren door de bevoegde autoriteit. Bepaalde plantensoorten dienen eveneens
vergezeld te zijn van een plantenpaspoort wanneer zij vervoerd worden in de EU.
Deze omzendbrief beschrijft de door buitenlandse operatoren te volgen werkwijze om officiële
inspecties en monsternames bij de bevoegde Belgische autoriteit aan te vragen.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing voor buitenlandse operatoren die paspoortplichtige planten, met
uitzondering van gecertificeerd aardappelpootgoed, telen op in België gelegen percelen.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen.
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen.
Koninklijk besluit van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten
en voor plantaardige producten schadelijke organismen.

3.2.

Andere

Niet van toepassing.

4. Definities en afkortingen
FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
PCE : Provinciale Controle Eenheid

5. Aangifte van percelen waarop paspoortplichtige planten geteeld worden
Het FAVV is in België onder andere bevoegd voor het verrichten van het fytosanitaire controles en het
toezicht op de naleving van de fytosanitaire vereisten. Meer informatie vindt u op www.favv.be. In elke
provincie is er een lokaal kantoor, de PCE genaamd, waar inspecteurs en controleurs gevestigd zijn.
De coördinaten zijn te vinden op http://www.favv.be/pce/.
Diverse plantensoorten mogen enkel geplant worden op een perceel dat vrij is van de
aardappelcysteaaltjes Globodera rostochiensis en Globodera pallida. Het FAVV neemt vóór het
planten een grondmonster van het perceel voor analyse op deze aaltjes.
Buitenlandse operatoren die op Belgische percelen paspoortplichtige planten telen, dienen vooraleer
gestart wordt met het planten, een aanvraag tot bemonstering te richten tot de PCE van de provincie
waar de percelen gelegen zijn. De aanvraag voor de bemonstering gebeurt aan de hand van het
formulier in bijlage 1. Op dit formulier duidt de operator eveneens aan of hij de soort en de
levensvatbaarheid van de cysten wenst te laten bepalen. Opgelet de soortbepaling is verplicht voor
planten, bollen, knollen en wortelstokken die bestemd zijn om planten bestemd voor opplant voort te
brengen van volgende soorten : Capsicum spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena,
Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica spp., Fragaria, Asparagus officinalis, Allium ascalonicum,
Allium cepa, Dahlia spp., Gladiolus, Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus spp. en Tulipa.
In het geval van plantuitjes die bestemd zijn om in Nederland gecertificeerd te worden (door
Naktuinbouw), gelden specifieke eisen voor wat betreft de te nemen grondmonsters
(http://www.favv.be/persberichten/_documents/2009-10-05_oignons_nl.pdf).
Bij een conform analyseresultaat kan de operator overgaan tot het planten van de betrokken planten.
Op dat ogenblik meldt hij, aan de hand van het formulier in bijlage 2 voor de teelt van bloembollen, of
aan de hand van het formulier in bijlage 3 voor de teelt van andere plantenpaspoortplichtige soorten,
volgende gegevens aan de betrokken PCE : soort, beplantingsschema, aantal/hoeveelheid,
erkenningsnummer van de buitenlandse operator bij zijn nationale overheid, plantenpaspoortnummer.
Bovendien gelden voor sommige plantensoorten bijkomende fytosanitaire eisen waarvoor officiële
inspecties of monsternames verricht moeten worden. Om deze eisen te kennen, kan u best contact
opnemen met de PCE van de provincie waar de percelen gelegen zijn.
Alle monsters moeten worden geanalyseerd in een door het FAVV erkend laboratorium. U vindt de lijst
met de erkende laboratoria op de website van het FAVV via volgende link:
http://www.favv.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/.

Zowel de kosten voor de monsterneming, de analyse als de inspecties zijn ten laste van de
verantwoordelijke operator. Voor de monsterneming en de inspecties rekent het FAVV een retributie
aan. Informatie over de retributies is terug te vinden op http://www.favvafsca.fgov.be/financiering/retributies/. In 2011 bedraagt dit 23,13 EUR per begonnen half uur (jaarlijks
geïndexeerd bedrag). Voor de kostprijs van de analyses kan u zich informeren bij het betrokken
laboratorium.
Bij gunstig resultaat van alle bovenstaande controles, wordt een intra-EU-communicatiedocument
afgeleverd dat garandeert dat voldaan is aan de fytosanitaire vereisten. Voor de aflevering van dit
document wordt het tarief voor certificaten aangerekend. In 2011 bedraagt dit 41,45 EUR voor het
opstellen en de aflevering van het eerste certificaat en 27,64 EUR voor elk bijkomend afgeleverd
certificaat dat op hetzelfde moment is aangevraagd.

6. Bijlagen

Bijlage 1
AANVRAAG GLOBODERA BEMONSTERING
(Bemonstering vóór het planten, aanvraag indienen bij de Provinciale controle-eenheid)
Identificatie aanvrager
Naam (vestiging):……………………………………

Tel: ……………………….

Adres: ……………………………………………………..

Fax: …………………….

VEN
(vestigingseenheidsnr.)
…………………….

………………………………………………………..

Te bemonsteren veld(en)
Benaming

GBCS-nummer1

Ligging

Oppervlakte
(ha)

Voorziene teelt

Te onderzoeken nematoden
Globodera spp.

1
2
3
4
Bemonstering1500 ml/ha 2:
per ha (1500 ml)
per 1/3ha (500ml)
3
Bemonstering 500 ml/ha :

De operator kiest een labo erkend door het FAVV
en zal de stalen zelf verzenden, of 2
De stalen zullen worden verzonden via de
dispatching van het FAVV, met als gevolg dat het
4
FAVV het labo zal kiezen .
In geval van niet-conformiteit :

Voorkeur tijdstip bemonstering:
………………………

1

5

Onderzoek soort : Ja/Nee
Onderzoek levensvatbaarheid : Ja/Nee5

Datum aanvraag: …………………………
Aantal bijlagen: ……..
Naam: ……………………………………
De operator is akkoord om alle kosten die met de uitgevoerde monsternames
en analyses gepaard gaan, te betalen.
Handtekening: ……………………

Of andere identificatie mits specificatie. Vb kadasternummer, GPS coördinaten,…
Aankruisen wat van toepassing is
3
1) 500ml/ha (maar altijd 100 boringen/ha) als : a) Geen aardappelen gedurende 6 jaar voor dit onderzoek of ; b) Geen aardappelcysteaaltjes (levende) in de 2 laatste officiële
onderzoeken (1500 ml) of ; c) Geen aardappelcysteaaltjes noch cysten (dood of levend) tijdens het laatste officiële onderzoek (1500 ml) ; EN geen enkele waardplant (a,b,c) ;
2) 500 ml grond/ha voor elke bijkomende hectare veld > 8 ha
4
volgens volgende criteria in volgorde van belangrijkheid: accreditatie; prijs; snelheid; mogelijkheid om meerdere analyses uit te voeren op hetzelfde type monster
5
Schrappen wat niet van toepassing is
2

Bijlage 2
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Te versturen naar de PCE van de provincie waar de percelen gelegen
zijn

TEELTOPGAVE BLOEMBOLLEN
Ligging perceel:
GBCS-nummer:
Oppervlakte:
Naam contactpersoon:
Tel:
SCHETS EN AANDUIDING VD VERSCHILLENDE SOORTEN EN CULTIVARS

Naam teler/eigenaar:
Adres:
e-mail:
Soort + Cultivar

Aantal

Tel:

Locatie
(Nummers
bedden)

Certificeringsnummer BKD

Plantenpaspoortnr. 6

Oppervlakte m2

Soort + Cultivar

Aantal

Locatie
(Nummers
bedden)

Certificeringsnummer BKD

Plantenpaspoortnr. 6

Oppervlakte m2

Bijlage 3
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
Te versturen naar de PCE van de provincie waar de percelen
gelegen zijn

TEELTOPGAVE PASPOORTPLICHTIGE PLANTEN
Ligging perceel:
GBCS-nummer:
Oppervlakte:
Naam contactpersoon:

Tel:
Beplantingsschema (schets)

Naam teler/eigenaar:
Adres:
e-mail:
Plantensoort

6

Aantal/hoeveelheid

Tel:

Locatie

Erkenningsnummer

Plantenpaspoortnr. 6

Oppervlakte

Gelieve voor elke partij een kopie van het plantenpaspoort van het plantgoed/zaaizaad toe te voegen
aan deze aangifte

m2

Soortnaam /
cultivar

Aantal

Locatie
(Nummers
bedden)

Erkenningsnummer

Plantenpaspoortnr. 6

Oppervlakte m2
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