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Nieuwe procedure voor de aanvraag van de Globodera-bemonstering en analyse  
Wij brengen u ervan op de hoogte dat voortaan deze bemonstering niet meer zal verricht worden 
door de Gewesten. 
Voor het seizoen 2020-20201 zal de bemonstering van gronden ter opsporing van Globodera spp. 
voorafgaand aan de inschrijving van percelen voor de productie van gecertificeerd 
aardappelpootgoed verzekerd worden door het FAVV. Het FAVV zal voor elk van de aangegeven 
percelen/velden de analyseresultaten aan u meedelen, zodat u deze kunt voorleggen aan de 
certificeringsdienst van uw Gewest met het oog op de aanvraag voor inschrijving ter certificering.  
 
Hoe de bemonstering en analyse van de percelen aanvragen?  
U moet uw aanvraag indienen met behulp van het bijgevoegde aanvraagformulier waarbij u een 
orthofotoplan voegt waarop elk van de betreffende percelen zijn aangeduid met het 
perceelsnummer van de verzamelaanvraag. Identificatie van de te bemonsteren percelen/velden1 
gebeurt als volgt : “jaar/landbouwernummer/volgnummer perceel” volgens de meest recente 
verzamelaanvraag (voor de oogst van jaar X is de meest recente verzamelaanvraag van jaar X-1). 
Indien de perceelsgrenzen worden gewijzigd, of indien slecht een deel van het perceel (veld) moet 
worden bemonsterd, gelieve “gewijzigd” toe te voegen en de exacte grenzen te markeren op het 
orthofotoplan met opgave van de hoekcoördinaten (GWS 84 met decimale graden, bijv. 50,852657; 
4,365164). 
 
In het aanvraagformulier is een verklaring op erewoord opgenomen die de correctheid en 
waarachtigheid attesteert van de omstandigheden die u aanvoert om, in voorkomend geval, de 
aanvraag voor de reductie van de monstervolumes (500 ml i.p.v. 1500 ml) te rechtvaardigen. Op 
verzoek van de controleur dient u alle bewijzen voor te leggen die toelaten om deze 
omstandigheden te beoordelen. In geval van een onvoldoende onderbouwde verklaring zullen 
sancties worden getroffen, met name een verbod op het afleveren van het plantenpaspoort voor de 
betrokken partijen en de intrekking van de erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten.  
 
Stuur deze documenten (aanvraagformulier en orthofotoplan) bij voorkeur per e-mail op (in PDF-
formaat, jpeg-formaat of gelijkwaardige formaten) of, indien dit niet mogelijk is, in papieren formaat 
per post.  
 
De Locale controle-eenheid (LCE) van het FAVV zal u contacteren om de bemonsteringen in te 
plannen. 
 
 
 

                                                           
1 Een veld is de oppervlakte waarvoor het statuut Globodera (vrij of besmet) wordt gevraagd. Een veld kan 
bestaan uit een volledig perceel, of een deel van dat perceel, en is ten minste gelijk aan een 
bemonsteringseenheid (= 1ha of 33 are). Het geheel van een veld wordt besmet verklaard indien minstens 1 
monster genomen op dat veld positief wordt bevonden (aanwezigheid van Globodera spp.). 



Aan wie moet u uw aanvraagformulier richten?  
U moet uw aanvraagformulier (met bijhorende orthofotoplannen) indienen bij de LCE waar uw 
vestigingseenheid (VEN) gelegen is, ook voor de percelen/velden die gelegen zijn op het grondgebied 
van een andere LCE. De contactgegevens van de LCE’s vindt u op http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/  
 
Binnen welke termijn moet u uw aanvraag indienen? 
We raden u aan om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen vanaf 15 september van ieder jaar. De 
aanvragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Rekening 
houdend met de beperkte verwerkingscapaciteit van de controlediensten en de laboratoria, kan de 
termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en het doorsturen van de analyseresultaten oplopen 
tot 60 werkdagen (of meer) indien er zeer veel aanvragen terzelfdertijd binnenkomen. Gelet op deze 
beperkingen, wordt u ten zeerste aangeraden om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. U dient 
er zich bewust van te zijn dat, hoe later u uw aanvraag indient, hoe groter de vertraging kan zijn voor 
de ontvangst van de resultaten. 
 
Welke documenten zal u ontvangen?  
Na de bemonsteringen zal de controleur u de volgende documenten bezorgen: 

- een geviseerde kopie van uw aanvraagformulier (eventueel met aangebrachte 
aanpassingen), 

- een geviseerde kopie van het orthofotoplan waarop de controleur de omtrek van iedere 
bemonsteringseenheid zal aanduiden en de overeenkomstige monsternummers zal 
vermelden, 

- een monsternemingsverslag voor ieder bemonsterd veld waarop de identificatiegegevens 
van het veld zijn vermeld en de nummers van de monsters die op dat veld werden genomen. 

 
De analyseresultaten zullen aan u ter beschikking worden gesteld via Foodweb. U zal een printscreen 
van deze resultaten kunnen afdrukken of opslaan en doorsturen naar uw Gewestelijke 
certificeringsdienst. De resultaten zijn beschikbaar per monsternummer. Aan de hand van het 
monsternemingsverslag en het orthofotoplan kan de link gelegd worden naar de ligging van het 
betreffende veld. 
 
Wat moet u vervolgens doen?  
Op basis van de door het FAVV afgeleverde documenten (geviseerd aanvraagformulier, geviseerd 
orthofotoplan, monsternemingsverslag en printscreen van de analyseresultaten) zal u vervolgens uw 
inschrijving voor de percelen bij de certificeringsdienst van uw Gewest kunnen indienen 
overeenkomstig de bepalingen die deze dienst aan u zal meedelen. 
 
Welke kosten worden aangerekend? 
Het FAVV zal de monsternemingen factureren aan retributietarief (in 2020, 26,83 EUR per aangevat 
halfuur). Het feit dat de monsters door het FAVV genomen worden, heeft geen impact op de 
analysekosten. 
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