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Detailhandelaar – sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en zaaizaden
Beschrijving
Code
Plaats
Detailhandelaar
PL 29
Activiteit
Detailhandel
AC 93
Product
Sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en
PR 229
zaaizaden
E/T/R
Registratie
/
Formaat n° E/T
/
Autocontrolegids
Autocontrolegids voor de handel in granen en agroG-038
toelevering (enkel van toepassing voor
vermeerderingsmateriaal en zaaizaden)
Het gaat om de verkoop van sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en zaaizaden in detailhandels.
Detailhandelaars moeten zich voor bovenstaande activiteit laten registreren enkel indien de oppervlakte die
voor de verkoop van sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en zaaizaden bestemd is, groter dan
of gelijk aan 250 m2 is.
Korte omschrijving

Bloemenwinkels en marktkramers vallen niet onder deze fiche en dienen bijgevolg niet geregistreerd te zijn
als detailhandelaar van sierplanten, plantgoed, vermeerderingsmateriaal en zaaizaden.
Sierplanten : kamerplanten en 1- en 2- jarige planten.
Plantgoed: Plant bestemd voor het uitplanten. Tot op het ogenblik dat de planten definitief uitgeplant worden,
blijven ze plantgoed. Dus de meerderheid van geteelde, geplante of verhandelde planten zijn plantgoed.
Vermeerderingsmateriaal: planten of plantendelen gebruikt om plantgoed te maken. Onder andere :
moederplanten, moerbedden, stekken, enten.
Zaaizaden : zaden niet bestemd voor consumptie, zaden voor de teelt van planten.
Deze fiche betreft de detailhandel van bovenvermelde planten (sierplanten, plantgoed,
vermeerderingsmateriaal en zaaizaden), namelijk de verkoop aan particulieren.
Zowel planten onderworpen aan de paspoortplicht als planten niet onderworpen aan de paspoortplicht
mogen aan particulieren verkocht worden, en dit, zonder plantenpaspoort.
Planten onderworpen aan de paspoortplicht moeten niet vergezeld gaan van een plantenpaspoort bij de
verkoop aan een particulier.
Om te weten welke planten paspoortplichtig zijn, gelieve de 'Handleiding Plantenpaspoort' raad te plegen :
http://www.favv.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.asp
Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te
kunnen uitoefenen)
NVT
Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd)
Volgende activiteiten zijn impliciet indien maximum 30% van de omzet afkomstig is van de verkoop van
onderstaande planten :
Groothandelaar - Groothandel – Sierplanten waarvoor een plantenpaspoort niet vereist is
Groothandelaar - Groothandel – Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een
plantenpaspoort niet vereist is
Groothandelaar - Groothandel – Zaaizaden waarvoor een plantenpaspoort niet vereist is
Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd)
NVT
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Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk
moet worden aangevraagd)
PL29 : Detailhandelaar
AC93 : Detailhandel
PR66 : Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
PL29 : Detailhandelaar
AC93 : Detailhandel
PR147 : Gewasbeschermingsmiddelen en landbouwscheikundige producten
Reglementaire basis
Koninklijk Besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten
schadelijke organismen.
Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier)
NVT
Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het
toekennen van de E/T
NVT
Voorwaarden voor het verlenen van de E/T
NVT
Bijkomende informatie en/of opmerkingen
NVT
Autocontrole
Gids G-038 vanaf versie 1 (enkel van toepassing voor vermeerderingsmateriaal en zaaizaden).
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaatsactiviteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf
raadplegen.
Financiering
Facturatiesector: detailhandel
Het forfaitair tarief van de FAVV heffing is verschuldigd als in de vestigingseenheid geen andere activiteit
wordt uitgeoefend die onderworpen is aan een toelating of een erkenning, conform het KB van 16/01/2006.
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