Veranderingen
& Financiën

Plantgezondheidsverordening

Samen met u maken we vrij handelsverkeer en markttoegang in de EU al jaren mogelijk. Het is belangrijk
dat we dit zo houden.
Ieder bedrijf dat in of vanuit Nederland teelt- en plantmateriaal
in de tuinbouw in de handel brengt, moet zich registreren bij
Naktuinbouw en krijgt een fytosanitair registratienummer van de
NVWA. Te verhandelen plantmateriaal moet steeds vaker voorzien
zijn van een plantenpaspoort en voldoen aan fytosanitaire- en
kwaliteitseisen.
Op onze website leest u meer over de regelgeving rondom
registratie en eisen die worden gesteld aan plantmateriaal en het
plantenpaspoort.

Waarom Naktuinbouw en NVWA?
Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten,
processen en ketens in de tuinbouw. Elk bedrijf dat plantmateriaal
in Nederland wil verhandelen, moet zich voor registratie aanmelden
bij één van de vier keuringsdiensten: NAK, BKD, KCB of
Naktuinbouw. Naktuinbouw is door de Minister aangewezen als de
keuringsdienst voor materiaal van bloemen, groenten, boomkwekerijproducten en vaste planten. De NVWA houdt toezicht op naleving
van de regels voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, dier- en plantenziekten, natuur en productveiligheid. De NVWA zorgt bij de keuringsdiensten voor de controle op de uitvoer en het naleven van
protocollen (regels) voor keuren en toetsen. Dit doet zij namens het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
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Nieuwe Plantgezondheidsverordening
Sinds 14 december 2019 is de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening met nummer
2016/2031/EU van kracht. Deze verving de huidige Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG.
Hierdoor moeten ook (productie)bedrijven die plantenpaspoortplichtige eindproducten
produceren en verhandelen zich registreren bij Naktuinbouw.

Uitbreiding plantenpaspoortplicht
De plantenpaspoortplicht geldt voor 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. Alles wat we teeltmateriaal noemen valt daaronder (dus ook zaden),
maar ook alle ‘consumptieve’ kamer-, perk- en kuipplanten. Er zijn wel uitzonderingen:
voor bepaalde zaden en voor verkoop direct aan de niet-commerciële eindgebruiker.

Categorieën plaagorganismen
De EU-Plantgezondheidsverordening gaat uit van drie categorieën plaagorganismen:
•

Q (Quarantaine-organisme)

•

ZP-Q (Zona Protecta)

•

RNQP (Regulated Non Quarantine Pests)

Import
Er is een lijst met ‘hoog-risico producten’ die een voorlopig invoerverbod krijgen en een
uitbreiding op de fytocertificaatplicht.

Lay-out plantenpaspoort
Alle landen van de EU gebruiken een uniform format voor het plantenpaspoort. Lees op
onze website meer over de eisen aan de lay-out van het plantenpaspoort.
Actuele informatie vindt u op www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening

Financiering van Naktuinbouw
Alle inkomsten van de afdeling Keuringen komen van bedrijven waar wij keuringen
doen vanuit onze wettelijke taak. Er zijn ook bovenwettelijke werkzaamheden die wij
uitvoeren, goedgekeurd door het ministerie. Denk bijvoorbeeld aan vrijwillige
monstername of deelname aan de vrijwillige kwaliteit-plus-systemen zoals NAL, ASLN,
Naktuinbouw Elite en Naktuinbouw Select Plant. Bedrijven die rassen laten onderzoeken of die opdrachten geven voor monsteranalyse via laboratoriumwerkzaamheden, krijgen hiervoor een factuur direct van deze afdeling.

Uitgangspunten
•

Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

•

Wij passen het kostenmaker/kostendrager-principe toe.
Voor alle werkzaamheden brengen wij kosten in rekening.
De tarieven dekken de kosten die verbonden zijn aan die
activiteiten.

•

Wij mogen geïnde gelden vanuit de keuringstarieven niet
ergens anders aan besteden.

•

Wij begroten jaarlijks een kostendekkende exploitatie.
Dit gebeurt in overleg met de sector.

•

De sectorraden (bloemisterij/boomkwekerij/groente) advi
seren over de tarieven.

•

Het stichtingsbestuur stelt de begroting vast, het 			
Ministerie van LNV keurt de begroting en de tarieven goed.

•

Voor onze werkzaamheden ontvangen wij geen financiële 		
steun van de overheid.

Wettelijke kwaliteitskeuringen
Als onafhankelijke organisatie voeren wij kwaliteitskeuringen uit
zoals voorgeschreven in de Europese richtlijnen en de Nederlandse
Zaaizaad- en plantgoedwet. Er zijn verschillende tarieven per
sector vanwege diverse keuringssystemen en grondslagen.

Fytosanitaire inspecties
De fytosanitaire inspecties die Naktuinbouw uitvoert in
Nederland zijn op te splitsen in twee categorieën:
1.

Binnen de EU

Op basis van inspecties op gewassen en plantmateriaal dat binnen
de EU blijft, kunnen plantenpaspoorten worden afgegeven.
De tarieven voor plantenpaspoortinspecties worden gelijktijdig
met die van de kwaliteitskeuringen bepaald.
2.

Buiten de EU

Plantmateriaal dat op Nederlands grondgebied de EU binnenkomt,
ondergaat een importinspectie. Plantmateriaal dat via Nederlands
grondgebied de EU uitgaat, ondergaat een exportinspectie.

Kwaliteit-plus-systemen
Wanneer aan hogere eisen dan de standaard kwaliteitskeuring
wordt voldaan, kan een bedrijf op vrijwillige basis kiezen om
teeltmateriaal van hogere kwaliteit te leveren aan zijn afnemer.
Naktuinbouw ontwikkelde samen met het bedrijfsleven meerdere
kwaliteit-plus-systemen. Deze systemen zijn: NAL, ASLN,
Naktuinbouw Elite en Naktuinbouw Select Plant. Voor GSPP voert
Naktuinbouw de audits uit. Alle extra inspanningen voor de
certificering factureren wij op basis van kostprijs. Denk bijvoorbeeld aan extra keuringen, audits en laboratoriumtoetsen.

Uitleg tarieven 2020
Onderstaande tarieven gelden alleen voor de categorie eindproducten.
U vindt al onze onze tarieven op www.naktuinbouw.nl/tarieven.

De jaarlijkse basisbijdrage is € 294,00
Dit is de basisbijdrage voor de categorie Eindproducten.
Overzicht van activiteiten bekostigd vanuit de jaarlijkse bijdrage:
•

Kwaliteitszorg en accreditatie

•

Faciliteiten (gebouwen, computers, auto’s)

•

Klachtenbehandeling

•

Verplaatsingstijd keurmeester

•

Autorisatie plantenpaspoort

•

Inrichten/bijhouden bedrijfsdossier

•

Koppeling van bedrijfsdossier met het fytosanitair register van de NVWA

•

Keuringsadministratie

•

Kennis/opleiding personeel

•

Bijhouden en implementeren wet- en regelgeving

•

Overleg met NVWA, Brussel (EU), andere (derde) landen, inclusief bezoeken delegaties

•

Algemene informatievoorziening

Het uurtarief van een keurmeester is € 99,00
Hier geldt ook het kostenmaker/kostendrager-principe. Alle benodigde tijd voor administratieve controles, veldkeuringen, partijkeuringen, specifieke controles vallen onder
het uurtarief. Met een apart uurtarief brengen wij deze kosten direct in rekening bij
de bedrijven. Als de keurmeester de werkzaamheden snel en efficiënt uit kan voeren,
zijn de kosten laag. Heeft de keurmeester meer tijd nodig voor zijn werkzaamheden,
dan zijn de kosten voor het bedrijf ook hoger.

De bijdrage per keuringsbezoek is € 56,00
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De volgende activiteiten financieren wij uit de bijdrage per keuringsbezoek:
•

Planning en voorbereiding

•

Rapportage

•

Telefonisch contact

