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Referentie: Koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de 

Gewesten van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren. 
Lastenboek – delegatie gewesten fytosanitaire controles pootaardappelen en 
zaaizaden. 
Overeenkomst van 26 juni 2019 tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen en het Departement Landbouw en Visserij 

Bestemming: Producenten van pootaardappelen 
Correspondent: Guido Mussche – Ann Van Essche 
Motivering: Teneinde de bemonstering voor het opsporen van bruinrot en ringrot voor de  
 nationale productie, moederpartijen afkomstig van BE stammen en binnengebrachte  
 moederpartijen eenduidig aan te passen aan de nieuwe richtlijnen van het FAVV en 
 het Departement. 
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1 ALGEMEEN 

Op 6 februari 2018 heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de 
bemonsteringsintensiteit voor het opsporen van bruin- en ringrot in pootaardappelen aangepast.  
Bij het vaststellen van de intensiteit is rekening gehouden met het feit dat sinds 2003 geen nieuwe 
besmettingen van Belgische pootgoedpartijen zijn voorgekomen (groep 2 voor Clavibacter volgens de 
indeling van risicolanden van de FVO; groep 1 voor Ralstonia gebonden aan de aanwezigheid van de 
bacterie in de beschermingszone).  
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2 BEMONSTERINGSINTENSITEIT VOOR NATIONALE 
PRODUCTIE 

• Prebasis (ingeschreven partijen) en basis S, SE: 1 monster/ha; niet meer dan 2 monsters per partij  
• Basis E en gecertificeerd A, B: 1 monster/partij 

 

3 BEMONSTERINGSINTENSITEIT VOOR MOEDERPARTIJEN 
AFKOMSTIG VAN BE STAMMEN OF INSTANDHOUDING 

 
Het onderzoek van moederpartijen afkomstig van BE stammen of instandhouding ingeschreven voor de 
productie van prebasis, basis of gecertificeerd pootgoed wordt uitgevoerd op: 
• 1 monster per elke begonnen hoeveelheid van 5 ton en niet meer dan 10 monsters. 

 

4 BEMONSTERING VOOR BINNENGEBRACHTE 
MOEDERPARTIJEN  

 
In de overeenkomst van 26 juni 2019 tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen en het Departement Landbouw en Visserij is het bemonsteren van binnengebrachte 
moederpartijen voor het opsporen van bruin- en ringrot geschrapt. Dit wil zeggen dat het departement 
vanaf dit seizoen geen buitenlandse moederpartijen, die uitgeplant gaan worden voor vermeerdering, 
meer zal bemonsteren.  
 

5 TOEPASSINGSMODALITEITEN 
 
Deze mededeling treedt in werking met ingang van 18/11/2019 en is geldig tot er een aangepaste versie 
wordt uitgegeven. De mededeling Dept. LV/AKKV/KWA/TPT/2019/20 wordt door deze mededeling 
opgeheven. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
(ondertek_1_digitek) 

 
 
 
 
 
Patricia De Clercq 
Secretaris-Generaal 
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