
fytosanitair 

Keuringen

Vaste planten

In deze flyer lichten we de keuring toe van vaste planten op basis van 

de Plantgezondheidsverordening (PHR) en andere wetgeving.

Teelt u snijbloemen (van bijvoorbeeld Paeonia, 
Astilbe of andere bloemproducerende gewassen) en u 
wilt op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/
of op pot) in de handel brengen? 

Dan moet u de percelen vanaf het jaar dat u het gewas wil gaan ver-

handelen opgeven bij Naktuinbouw. De percelen worden gekeurd zoals 

alle meerjarige gewassen (planten bestemd voor opplant). Zonder 

jaarlijkse keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het 

handelsverkeer brengen.

Teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? 
Gebleken is dat niet iedere teler zijn eerstejaars Paeonia (en/of andere 

planten bestemd voor opplant) percelen opgeeft voor de keuring. De 

keurmeester schenkt hier tijdens de veldkeuring en administratieve 

controle in 2022 extra aandacht aan en zal hierop handhaven. Zonder 

keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het handels-

verkeer brengen.

De registratieplicht van bedrijven volgt uit zowel de 

Plantgezondheidsregelgeving (PHR) als uit de handelsrichtlijnen en 

Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW). 

 

Registratie volgens PHR (artikel 65)
Volgens de plantgezondheidsverordening is registratie verplicht voor 

alle professionele operators die:

• Planten in het verkeer brengen waarvoor een plantenpaspoort 

of fytosanitair certificaat vereist is.

• Geautoriseerd zijn om plantenpaspoorten af te geven (vrijwel 

alle geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw).

• De plantenpaspoorten laten afgeven door de bevoegde autoriteit.

Hieruit volgt dat alle producenten en handelaren van plantenpas-

poortplichtige producten registratieplichtig zijn.

Teelt u snijbloemen en wilt u op termijn dit gewas (de 
ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen? 
Of teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? 
Lees dan hieronder wat dit voor u betekent.
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Plantenpaspoortplicht 

De plantenpaspoortplicht geldt voor alle planten die bestemd zijn voor opplant (met uit-

zondering van een groot aantal zaden). De definitie van planten bestemd voor opplant is 

ruim: alle planten die bedoeld zijn om te planten of die reeds geplant zijn, ongeacht het 

beoogde gebruiksdoel. Daaruit volgt dat alle professionele producenten en handelaren die 

planten bestemd voor opplant produceren en in het verkeer brengen, geregistreerd moeten 

zijn bij Naktuinbouw. Dit zijn zowel de producenten en handelaren van het uitgangsmateriaal 

als de producenten en handelaren van planten die bestemd zijn voor de eindgebruiker.

Voor de helderheid: Snijbloemen zijn planten, maar ze zijn niet paspoortplichtig. 

Bedrijven die alléén snijbloemen produceren hoeven daarom niet te worden geregistreerd. 

Snijbloemen zijn wel certificaatplichtig bij import en vaak bij export, daarom zijn impor-

teurs en exporteurs van snijbloemen wel geregistreerd, bij een andere keuringsdienst 

namelijk het Kwaliteits Controle Bureau (KCB). 

Geen uitzondering registratieplicht meerjarige teelt
De registratieplicht (en bijbehorende verplichte plantenpaspoortkeuring) is niet alleen van 

toepassing in het handelsseizoen, maar gedurende de gehele teeltperiode. Dit is logisch, 

omdat gedurende de gehele teelt van het gewas ziekten en plagen een risico kunnen vormen 

voor de omgeving, ook als materiaal nog niet in het verkeer wordt gebracht.  

Een plantenpaspoort kan alleen worden afgegeven als er tenminste één keer per jaar een 

fysieke gewascontrole is uitgevoerd door de bevoegde autoriteit. Dit volgt uit artikel 92 

lid 1 van de PHR: Ten minste éénmaal per jaar verricht de bevoegde autoriteit inspecties, 

en neemt zij indien wenselijk monsters en voert zij tests uit, om na te gaan of de erkende 

marktdeelnemers voldoen aan artikel 83, leden 1, 2, 4 of 5, artikel 87, artikel 88, artikel 

89, lid 1, artikel 90 of artikel 93, leden 1, 2, 3 of 5. 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de naktuinbouw-keurmeester die bij u op het bedrijf komt of stel 

uw vraag aan de teamadministratie Keuringen. De contactgegevens staan linksonderaan op 

de voorkant van deze flyer.
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