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We vernemen dat er niet-verwaarloosbare hoeveelheden consumptieaardappelen geteeld in Polen zouden 
kunnen op de markt gebracht worden in België tijdens de komende maanden. 

Deze handel is volkomen legaal gezien Polen lid is van de Europese Unie en dus onderworpen aan dezelfde 
fytosanitaire regels als België. Wij vragen de Belgische operatoren de nodige voorzichtigheid aan de dag te 
leggen aangezien dit land bijzonder getroffen blijft door quarantaineziektes op aardappelen, zoals ringrot en 
wratziekte ondanks de belangrijke inspanningen waarmee de Poolse fytosanitaire autoriteiten ingestemd 
hebben. Polen heeft een nationale regelgeving aangenomen die systematische inspectie en bemonstering 
voor het opsporen van ringrot oplegt voor elke partij consumptieaardappelen bestemd om verzonden te 
worden naar een andere EU-lidstaat. 

In de praktijk moeten de Belgische operatoren rekening houden met dit specifiek risico om de modaliteiten 
van hun autocontrole aan te passen. Ze moeten in het bijzonder: 

- Nagaan dat alle Poolse partijen aardappelen wel degelijk vergezeld gaan van een officieel certificaat 
afgeleverd door de Poolse autoriteiten (zie format in bijlage), ingevuld volgens de regels en 
afgestempeld met een rode stempel (bewijs dat dit officieel gecontroleerd werd en dat men geen 
ringrotbesmetting ontdekt heeft); 

- Nagaan dat het transportmiddel goed verzegeld is met een officiële Poolse zegel (zie foto 
hieronder); 

 

- Een doelgericht bemonsteringsprogramma toepassen om de afwezigheid van Clavibacter 
michiganensis spp sepedonicus (verwekker van ringrot) na te gaan; desgevallend zouden deze 
bemonsteringen kunnen uitgevoerd worden in het kader van het sectorieel autocontroleplan 
opgesteld door Belgapom; 

- Elke partij visueel inspecteren om de afwezigheid van symptomen van ringrot of wratziekte 
(Synchytrium endobioticum) te bevestigen of, in geval van twijfel, een monster laten analyseren door 
een door het FAVV erkend laboratorium en onmiddellijk elk geval van besmetting aangeven bij het 
Agentschap. 

De partijen die niet verzegeld en/of vergezeld zijn van Poolse certificaten, moeten als verdacht beschouwd 
worden en moeten onmiddellijk aangegeven worden bij het FAVV. Dit legt dan een gepaste bemonstering op 
(tenminste equivalent aan de bemonstering opgelegd door de Poolse autoriteiten, zijnde 2 monsters per 
partij) en dit ten koste van de operator. Deze bemonstering zal niet toegepast worden indien de invoerder 
beslist de waren te weigeren en de vrachtwagen onmiddellijk terug te sturen naar Polen. Bovendien zal hij 
onmiddellijk de Poolse autoriteiten op de hoogte brengen zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen 
tegen de verzenders die de wettelijke eisen niet gerespecteerd hebben. 
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