Nieuw
Plantenpaspoort (kerstbomen)

Per 14 december 2019 is de EU-Plantgezondheidsverordening van kracht. Lees wat er voor u verandert.
De EU-Plantgezondheidsverordening zorgt ervoor dat:
• bedrijven binnen de EU plantmateriaal vrij kunnen blijven verhandelen
• het plantenpaspoort makkelijk 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 plantmateriaal en het plantenpaspoort.

Neem deze stappen om u voor te bereiden
1.

Wat teel ik?

De plantenpaspoortplicht breidt uit naar alle ‘voor opplant bestemde
planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten
kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten
worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven.
Kerstbomen (potgedrukt) vallen ook onder deze definitie.
2.

Aan wie lever ik?

Levert u zonder tussenkomst van derden aan particulieren dan is een
plantenpaspoort niet nodig. Levert u bijvoorbeeld aan tuincentra,
hoveniers of wederverkopers dan is het plantenpaspoort verplicht.
Het plantenpaspoort moet u per kleinste handelseenheid aanbrengen.
Dat kan dus per boom of per kar/pallet zijn. Welke optie u kiest hangt
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.
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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 afbeeldingen.

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. Meer modellen vindt u op de EUR-Lex-website.

4.

Wat moet ik regelen om dagelijks plantenpaspoorten te mogen bevestigen?

Als eerste moet u zich registreren bij Naktuinbouw. Dat kan via het formulier op onze website.
U ontvangt dan een fytosanitair registratienummer en een Naktuinbouw klantnummer.
Vervolgens kunnen wij u autoriseren zodat u zelf plantenpaspoorten kan maken. Vul het
formulier op de website in: Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort ‘autorisatie’.
Zorg ervoor dat de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoortuitingen als bijlagen
bij de e-mail zitten. Ook moet het duidelijk zijn (voeg een foto toe) welke botanische naam
u op 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 fytosanitair
registratienummer en het Naktuinbouw klantnummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze
klaar hebt liggen bij de aanvraag van uw autorisatie.

Let op: bovenstaande informatie kan worden aangepast (de EU-Plantgezondheidsverordening is leidend).
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Actuele informatie vindt u ook op www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening

