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Korte omschrijving Vermeerderingsbedrijf - aardappelpootgoed met plantenpaspoort 

 Beschrijving Code 

Plaats Vermeerderingsbedrijf PL60 

Activiteit Productie AC64 

Product Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning 
plantenpaspoort vereist is PR207 

E/T/R Erkenning 17.1 

Formaat n° E/T 5 of 6 cijfers  

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie 
Let op ! De hier geciteerde autocontrolegidsen zijn 
louter indicatief en niet bindend – zie meer info in het 
luik “autocontrole” van deze fiche. 

G-040 

Op een andere plaats dan een landbouwbedrijf, productie van paspoortplichtig aardappelpootgoed. 
Aardappelpootgoed: aardappelen bestemd voor de productie van consumptieaardappelen of voor de verdere 
vermeerdering van aardappelen 
Aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is:  
- Gecertificeerd aardappelpootgoed. 
- voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende soorten van Solanum L. of hybriden met 
het oog op de instandhouding van de genetische rijkdommen, selectiewerkzaamheden of de productie van 
vermeerderingsmateriaal. 
Gecertificeerd aardappelpootgoed: pootgoed dat gekeurd werd door de bevoegde diensten van de 
Gewesten en dat in de handel mag gebracht worden na certificatie door deze diensten. 
Plantenpaspoort: officieel document dat de fytosanitaire eisen (Verordening (EU) 2016/2031) van planten, 
plantaardige producten en andere materialen (bijlage XIII en XIV van de Uitvoeringsverordening (EU) 
2019/2072) garandeert, in het geval ze van een erkende vestiging komen die regelmatig geïnspecteerd 
wordt en waar de aanwezigheid van schadelijke organismen niet is vastgesteld. Dit document vergezelt de 
vermelde koopwaren binnen het grondgebied van de Unie en, waar van toepassing, naar en binnen 
beschermde gebieden. Zie ook "Gebruik van plantenpaspoorten":  
https://www.favv.be > Professionelen > Plantaardige productie > Algemene fytosanitaire wetgeving 
  

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

NVT 

Reglementaire basis 

Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende 
beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van 
Verordening (EU) 2016/2031 wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. 
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. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

Kopie bedrijfsplan aan dossier toevoegen. 

https://www.favv.be/
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Dossier voor genenbanken en laboratoria. 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

Bij producenten van gecertificeerd pootgoed controleert het FAVV  de voorwaarden voor de erkenning. 
Voor genenbanken en laboratoria: zie omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor genenbanken en 
laboratoria voor in-vitrovermeerdering van voor opplant bestemde planten van stolonen- of knollenvormende 
soorten van Solanum L. (www.favv.be > Professionelen > Plantaardige productie > Omzendbrieven). 
Checklist PRI 3086. 
www.favv.be > Professionelen > Checklists "inspecties"   

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

Voor genenbanken en laboratoria: zie omzendbrief. 
www.favv.be > Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en 
toelatingsvoorwaarden 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

Gids G-040 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden, moet men het toepassingsgebied in 
de gids zelf raadplegen.  
De in deze activiteitenfiche voorgestelde gidsen zijn indicatief en houden rekening met de meest 
waarschijnlijke situaties.  
Echter, de activiteitenfiche kan een groot gamma aan producten/activiteiten omvatten, waarvan sommige 
misschien niet onder het toepassingsgebied van de vermelde gids(en) vallen.  
Omgekeerd is het mogelijk dat sommige niet vermelde gidsen toch van toepassing zijn in zeer specifieke 
situaties. 

Financiering 

Facturatie sector = primaire productie. 
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