
De NAVEX-leden hebben gekozen voor een 
aanpak die ervan uitgaat dat alle planten moeten 
voorzien worden van een plantenpaspoort. Door 
de plantenpaspoorten vanaf de bron op product-
niveau aan te brengen, zorgen we voor de laagste 
totale ketenkosten en behouden we met elkaar de 
flexibiliteit om planten snel bij onze eindklanten te 
kunnen leveren. Dit gaat verder dan de Europese 
wetgeving, maar is noodzakelijk voor een efficiënte 
en effectieve traceerbaarheid. Deze aanpak wordt 
eveneens door de handelsbedrijven in de ons 
omringende landen toegepast.

Waarom een plantenpaspoort?
De nieuwe verordening vervangt de Europese 
Richtlijn 2000/29/EG. Het plantenpaspoort waar-
borgt dat de goederen die erop vermeld zijn 
voldoen aan de fytosanitaire vereisten, met andere 
woorden een betere bescherming tegen planten-
ziekten en plagen. Bovendien moet de traceer-
baarheid in de keten gegarandeerd worden. Om 
de controle hierop efficiënt te laten verlopen wordt 
door het FAVV volgende werkwijze voorgeschreven:

Op 14 december 2019 gaat de nieuwe plantgezondheidsverordening 
(EU)2016/2031 in voor planten, plantaardige producten en de voor 
oppot bestemde planten.

1. registratie en erkenning van de bedrijven
a. registratie van de bedrijven (bedrijven die  

planten of plantaardige producten binnen-
brengen, verzenden, invoeren, uitvoeren of 
produceren, of die partijen van planten of plant-
aardige producten verdelen en/of bundelen).

b.  erkenning van de bedrijven (elk geregistreerd 
bedrijf dat plantenpaspoorten aflevert).

c.  gedetailleerde informatie over registraties en 
erkenningen is beschikbaar op de website 
www.favv-afsca.fgov.be onder Professionelen > 
Erkenningen, toelatingen en registratie

2. minstens jaarlijks één inspectie van de  
bedrijven die plantenpaspoorten afleveren.

3. enkel erkende bedrijven mogen plantenpas-
poorten afleveren.

Elke plant een plantenpaspoort
Vanaf 14 december 2019 is het verplicht een  
plantenpaspoort te voeren binnen Europa  
(en Zwitserland). Om er voor te zorgen dat de 
gehele keten kan voldoen aan deze verplich-
ting, hebben de leden van NAVEX besloten een 
plantenpaspoort per individuele plant verplicht te 
stellen. De plantenpaspoorten worden door de 
erkende operatoren afgeleverd.

PLANTENPASPOORT



Waar het plantenpaspoort aanbrengen?
Het plantenpaspoort is een officieel etiket dat op 
de kleinste handelseenheid wordt aangebracht. 
Er zijn diverse mogelijkheden om het plantenpas-
poort op de producten aan te brengen. De tekst 
moet met het blote oog leesbaar zijn en het plan-
tenpaspoort is in één oogopslag zichtbaar.
Denk bij uw keuze van de kleinste handelseenheid 
aan de keten en overleg met uw afnemer.
Het plantenpaspoort kan geprint worden op:
• de pot van de plant
• plantensteker
• de hoes van de plant
• het hanglabel van de plant
• op de tray (voor potmaat kleiner dan P10), 
  alleen in overleg met de handelaar, vóór levering

Vragen ?
Voor vragen over de uitvoer en ketenspecifieke 
oplossingen, kan u terecht bij uw contactpersoon 
bij één van de handelsbedrijven, lid van NAVEX.
Voor een fytosanitair registratienummer en de 
erkenning om plantenpaspoorten af te leveren, 
verwijzen wij u naar FAVV.

De uitvoeringsverordening 2017/2313 heeft een Europees model vastgelegd,  
bestaande uit een aantal elementen.

1. De woorden „Plant Passport” voor gewone plantenpaspoorten of „Plant Passport – PZ”  
voor plantenpaspoorten bestemd voor beschermde gebieden. 

2. De botanische naam van de betrokken plantensoorten
3. De lidstaat waar de professionele marktdeelnemer die het plantenpaspoort afgeeft,  

is erkend. 
4. Het vestigingseenheidsnummer van de erkende marktdeelnemer die het plantenpaspoort 

heeft afgeleverd. 
5. Indien gewenst door de operator, de traceerbaarheidscode van de plant,  

het plantaardig product of het andere materiaal in kwestie. 
6. Indien van toepassing, unieke streepjescode, QR-code, hologram, chip of andere 

gegevens drager die de traceerbaarheidscode aanvult. 
7. Indien van toepassing, de lidstaat of lidstaten van oorsprong. 
8. Indien van toepassing, het derde land of de derde landen van oorsprong. 
9. Wetenschappelijke benaming van het/de ZP-quarantaineorganisme(n) of de in  

artikel 32, lid 3, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde codes die specifiek aan  
deze plaagorganismen zijn toegekend indien het over een PZ-plantenpaspoort gaat. 

Hoe ziet het plantenpaspoort er uit?




