
fytosanitair 

Nieuw

Plantenpaspoort

De EU-Plantgezondheidsverordening zorgt ervoor dat: 

• bedrijven binnen de EU plantmateriaal vrij kunnen blijven verhandelen

• het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is 

• het risico op verspreiding van ziekten en plagen kleiner wordt

• de mogelijke bron van een ziekte of plaag gemakkelijker te traceren is

Op onze website leest u meer over de regelgeving rondom registratie 

en eisen die worden gesteld aan teeltmateriaal en het plantenpaspoort. 

Neem deze stappen om u voor te bereiden 
1. Wat teel ik?

De plantenpaspoortplicht geldt voor alle ‘voor opplant bestemde plan-

ten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kun-

nen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten 

worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven.  

Alles wat we teeltmateriaal noemen valt daaronder, maar ook alle 

eindproducten van bijvoorbeeld pot-, perk- en kuipplanten.  

Check of uw teelten onder deze definitie vallen. Zo ja, dan zijn deze 

plantenpaspoortplichtig.

2. Aan wie lever ik?

Het plantenpaspoort bengt u per kleinste handelseenheid aan. Dat kan 

dus per vrachtwagen of per pot zijn. Bijvoorbeeld een vrachtwagen met 

dezelfde soort gewassen die naar een collega-teler gaat. Maar bij bij-

voorbeeld materiaal dat via de veiling of een ander handelskanaal 

wordt afgezet, denken we eerder aan een plantenpaspoort per pot, 

tray, doos, etc. In dat geval kan de handel de partij makkelijk splitsen 

zonder dat er een nieuw plantenpaspoort bij hoeft. 

De hoeveelheid plantenpaspoorten hangt dus samen met wat uw  

afnemer met de partij doet. Zoek contact met uw afnemers en bepaal 

samen de kleinste handelseenheid. Deze keuze bepaalt of verder in de 

keten extra werk nodig is om plantenpaspoorten te vervangen bij het 

splitsen van partijen.

Per 14 december 2019 is de EU-Plantgezondheids-
verordening van kracht. Lees hier wat dit voor u 
betekent. 
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3. Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

Het nieuwe plantenpaspoort moet voldoen aan vormvoorschriften die binnen de gehele EU 

zijn afgesproken. De vorm en grootte mogen afwijken. U kunt dus zelf kiezen voor lettertype 

en grootte. Verder moet de informatie zichtbaar zijn, met het blote oog leesbaar, geplaatst 

in rechthoekige of vierkante vorm en gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldin-

gen. 

Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:

• in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in vlagvorm en in kleur of zwart-wit)

• in de rechterbovenhoek: het woord ‘Plantenpaspoort/Plant Passport’

• 'A' + botanische naam

• 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer (9 cijfers)

• 'C' + traceerbaarheidscode

• 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is

Dit is een voorbeeld. Let op: voor bepaalde gebieden (Protected Zones, PZ) kunnen er aanvullende 

eisen zijn. Voor meer informatie raadpleeg onze website. 

 

4. Wat moet ik regelen om dagelijks plantenpaspoorten te mogen bevestigen?

Als u nog niet geautoriseerd bent, kan Naktuinbouw u hiervoor autoriseren. Uw huidige autorisatie 

vervalt. Vul het formulier op de website in: Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort ‘autorisatie’. 

Zorg ervoor dat de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoortuitingen  

(hoes, steeketiket, etc.) als bijlagen bij de e-mail zitten. Ook moet het duidelijk zijn (voeg 

een foto toe) op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Na controle van de 

aanvraag krijgt u een bevestiging dat u geautoriseerd bent. Voor het volledig invullen van 

de autorisatie is ook het fytosanitaire registratienummer en het Naktuinbouw klantnummer 

nodig. Zorg er dus voor dat u deze klaar hebt liggen bij de aanvraag van uw autorisatie.

5. Ik gebruik het leveranciersdocument als plantenpaspoort, mag dat nog?

Gebruikt u het leveranciersdocument als drager van het plantenpaspoort, dan mag dat onder 

bepaalde voorwaarden. Belangrijk is dan dat:

• het plantenpaspoort op het leveranciersdocument in het voorgeschreven format wordt gebruikt.

• alle producten in één vervoersmiddel op hetzelfde moment vervoerd moeten worden. Is dit niet 

het geval dan moeten er net zoveel plantenpaspoorten als vervoersmiddelen worden gebruikt.

• het leveranciersdocument vastzit aan de handelseenheid (niet separaat!).

Als handvat hebben wij een uitgewerkt voorbeeld leveranciersdocument als drager planten-

paspoort gemaakt op onze website. Hierin is ook uitleg verwerkt over de verschillende items. 

Let op: bovenstaande informatie kan worden aangepast (de EU-Plantgezondheidsverordening is leidend). 

Actuele informatie vindt u ook op www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening
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https://www.naktuinbouw.nl/vraag-en-antwoord-nieuwe-plantenpaspoort-en-plantgezondheidsverordening#wat%20op%20PP-PZ
https://www.naktuinbouw.nl/file/bedrijfsautorisatie-plantenpaspoort
https://www.naktuinbouw.nl/sites/default/files/media/leveranciersdocument%20als%20drager%20plantenpaspoort.pdf
https://www.naktuinbouw.nl/vraag-en-antwoord-nieuwe-plantenpaspoort-en-plantgezondheidsverordening#lev%20doc
https://www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening

