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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Bericht aan de producenten 

Bepalingen over de melding van de aanwezigheid van 
cysteaaltjes 
 
De operatoren moeten de aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes melden aan de betrokken PCE 
door middel van het formulier voor de meldingsplicht (http://www.favv.be/meldingsplicht/). 
 
Deze bepalingen over de melding zijn altijd verplicht als de vastgestelde besmetting gaat om: 

- (Hoeve)pootgoed ;  
- Planten bestemd voor opplant (plantgoed, bollen, knollen en wortelstokken) bedoeld in bijlage 

I van het KB van 22 juni 2010 betreffende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje, met 
name: paprika, tomaat, aubergine, prei, biet, kool, aardbei, asperge, sjalot, ui, dahlia, gladiool, 
hyacint, iris, lelie, narcis, tulp ; 

- Planten met wortels bestemd voor opplant en geteeld in volle grond bedoeld in punt 24 van 
bijlage IV, deel A, rubriek II van het KB van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van 
voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, met name: houtachtige en 
kruidachtige planten zoals boomkwekerijgewassen en groenteplanten. 

 
In het geval waar de besmetting consumptieaardappelen betreft, hebben de operatoren de 
mogelijkheid om de aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes niet te melden. Deze afwijking is 
verbonden aan volgende voorwaarden: 

- De operatoren moeten de verplichte bestrijdingsmaatregelen toepassen zoals bedoeld in de 
artikels 89 en 910 van het voornoemde KB van 22 juni 2010 ; 

- Zij moeten de besmettingen en de toegepaste bestrijdingsmaatregelen noteren in hun register 
van aanwezigheid van schadelijke organismen (in praktijk moet men in het register de 
positieve analyseresultaten, de betrokken percelen alsook de genomen maatregelen noteren). 

 
De naleving van deze maatregelen zal gecontroleerd worden in het kader van de routine-inspecties 
betreffende de controle op hygiëne – traceerbaarheid – meldingsplicht, uitgevoerd door het FAVV op 
de landbouwbedrijven.  
 
Contacteer het FAVV indien u vragen heeft over dit onderwerp. De gegevens van de Provinciale 
Controle-eenheden worden vermeld op http://www.favv-afsca.fgov.be/upc/. 
 

====================== 
 
 

Enkel de materies waarvoor het FAVV bevoegd is, zijn opgenomen in dit document. Het heeft louter een 
informatief karakter en is niet bedoeld om de wetgeving terzake te vervangen. De wettelijke bepalingen waarnaar 
verwezen wordt, blijven in alle gevallen van toepassing. De algemene gebruiksvoorwaarden en disclaimer, 
vermeld op de website blijven uiteraard ook van toepassing op dit document. 
 
De meest actuele gegevens vindt u op de website van het FAVV. Omdat de website geen vaststaand 
gegeven is, geven we geen directe hyperlinks op. 
 
Om het zoeken te vergemakkelijken kan u :  

de zoekmotor gebruiken,  
of het trefwoordenregister gebruiken,  
of zoeken in de rubriek «Beroepssectoren». 

 
In dit document zijn enkel de laatste wijzigingen aangeduid zodat u kan terugkoppelen naar de vorige 
versie. Deze wijzigingen zijn in rood weergegeven, toevoegingen zijn onderlijnd en schrappingen 
doorstreept. 
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