FAQ verordening (EU) 2016/2031 - plantenpaspoorten
1. ERKENNING PLANTENPASPOORTEN
1.1. Wat moeten operatoren, die nu geen erkenning plantenpaspoorten (ERK. 17.1) hebben,
doen als ze in toepassing van verordening (EU) 2016/2031 vanaf 14/12/2019
plantenpaspoorten moeten gebruiken (nieuw model plantenpaspoort) ?
Ze kunnen een aanvraag tot erkenning indienen bij hun LCE aan de hand van het
aanvraagformulier op internet (http://www.favvafsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/) of via Foodweb
(https://www.foodweb.be/portal/).
1.2. Kunnen operatoren die niet over een vestigingseenheidsnummer beschikken een
erkenning plantenpaspoorten aanvragen ?
Operatoren die niet over een vestigingseenheidsnummer (2.XXX.XXX.XXX) beschikken
moeten zich eerst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) in orde stellen alvorens
ze een erkenning plantenpaspoorten kunnen bekomen. De erkenning plantenpaspoort kan
enkel aan een vestigingseenheid toegekend worden.
1.3. Aan welke voorwaarden moeten operatoren voldoen om een ERK 17.1 te bekomen met
het oog op het gebruik van het nieuw model plantenpaspoort ?
Tijdens een controlebezoek ter plaatse zal nagegaan worden of er systemen en procedures
aanwezig zijn waarmee de traceerbaarheid van de producten gegarandeerd wordt. Een
fytosanitaire inspectie van de aanwezige planten zal uitgevoerd worden en de naleving van
de fytosanitaire eisen zal geverifieerd worden. Indien de resultaten van deze inspecties
gunstig zijn wordt de erkenning toegekend.
De betrokken operator dient ook een fytosanitaire verantwoordelijke aan te duiden.
Vanaf 14/12/2020 zullen de criteria die gelden voor het bekomen (en behouden) van een
erkenning plantenpaspoort verder gespecifieerd worden. In ieder geval zal de fytosanitaire
verantwoordelijke zijn kennis moet aantonen over schadelijke organismen en over de
relevante fytosanitaire eisen die van toepassing zijn op zijn bedrijf. Hij moet ook minstens
visuele onderzoeken uitvoeren op geschikte tijdstippen en het resultaat daarvan
registreren. Deze gegevens moeten minstens 3 jaar bewaard worden.
1.4. Hoe moet de fytosanitaire verantwoordelijke zijn kennis over schadelijke organismen
aantonen ? Moet hij een examen afleggen ?
Er zullen in de toekomst hierover instructies beschikbaar gesteld worden. De beoordeling
van de kennis van de fytosanitaire verantwoordelijke zal gebeuren tijdens het
controlebezoek. Er wordt geen formeel schriftelijk examen afgenomen.
1.5. Sommige bedrijven hebben een rotatie van verschillende teelten in 1 jaar (vb. perkplanten
in het voorjaar en chrysanten in het najaar, of kasplanten die maar een paar maanden
blijven staan en dan vervangen worden door andere kasplanten). Is het voldoende om 1
officiële inspectie/jaar te doen op de planten die op het moment van de inspectie
aanwezig zijn ?
Er dient minstens 1 officiële inspectie/jaar verricht te worden, daarbij moet geverifieerd
worden of aan de bijzondere fytosanitaire eisen (opgenomen in bijlage VIII van
Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072) is voldaan en of er geen quarantaineorganismen
aanwezig zijn. Indien er bijzondere eisen van toepassing zijn op soorten die op het moment
van de officiële inspectie niet aanwezig zijn op het bedrijf, moet er een (of meerdere)
bijkomende officiële inspectie(s) voorzien worden om de naleving van deze eisen te
garanderen.
1.6. Welke kost wordt aangerekend voor de bedrijfsinspectie ?
Voor de bedrijfsinspectie wordt het retributietarief toegepast (in 2019 : 26,62 EUR per
aangevat halfuur).
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1.7. Moeten handelaars die planten aan- en verkopen waarvan de kleinste handelseenheid al
voorzien is van een plantenpaspoort, over een erkenning plantenpaspoorten beschikken
?
Indien de fytosanitaire status van de planten niet verandert moet het plantenpaspoort niet
vervangen worden, maar het mag wel als de handelaar daarvoor over een erkenning
beschikt.
Handelaars die planten aan- en verkopen waarvan de kleinste handelseenheid al voorzien is
van een plantenpaspoort moeten niet over een erkenning plantenpaspoort beschikken.
Bijvoorbeeld indien de handelaar een kar met planten ontvangt waarbij elke pot al voorzien
is van een plantenpaspoort, moet hij niet over een erkenning beschikken als hij de potten
doorverkoopt. Indien het plantenpaspoort is aangebracht op de kar, en hij verkoopt
individuele potten door, moet hij wel over een erkenning beschikken.
Het is dus van belang goede afspraken te maken met de leverancier over wat de kleinste
handelseenheid is waarop een plantenpaspoort aangebracht moet worden.
1.8. Moeten producenten van planten die uitsluitend aan particulieren verkopen over een
erkenning plantenpaspoort beschikken ?
Producenten van planten die uitsluitend aan particulieren verkopen moeten niet over een
erkenning beschikken omdat bij verkoop aan particulieren de planten niet voorzien moeten
zijn van een plantenpaspoort.
Er is wel één uitzondering : indien de planten verkocht worden aan particulieren via een op
afstand gesloten verkoopsovereenkomst (internethandel, webshops, …) moeten ze altijd
van een plantenpaspoort voorzien zijn en moet de handelaar over een erkenning
beschikken.
1.9. Moeten telers van witloofwortels over een erkenning plantenpaspoort beschikken als ze
de witloofwortels verkopen aan witlooftelers (forcerie) ?
Ja, want het gaat om planten bestemd voor opplant en de afnemer is een professionele
eindgebruiker. Indien de witloofwortels echter op contract geproduceerd worden in
onderaanneming voor een witloofteler, dan heeft de teler van de witloofwortels geen
erkenning plantenpaspoort nodig omdat de witloofteler (forcerie) verantwoordelijk is voor
de productie van de wortels. De uitzondering voor contractteelt in onderaanneming is niet
van toepassing in het geval van grensoverschrijdend verkeer. Wanneer de witloofwortels
van of naar een andere lidstaat vervoerd worden is altijd een plantenpaspoort vereist.
Let op : een contract voor de verkoop van de witloofwortels (inclusief vertrek van het veld)
wordt niet beschouwd als contractteelt in onderaanneming. In dat geval heeft de teler van
de witloofwortels wel een erkenning plantenpaspoort nodig omdat hij verantwoordelijk is
voor de teelt van de wortels.
1.10. Moeten operatoren die planten aan bedrijven of scholen verkopen over een erkenning
plantenpaspoort beschikken ?
Indien het bedrijf of de school die de planten koopt ze gebruikt voor beroepsdoeleinden
(om ze verder te verkopen, om er vruchten van te oogsten, …), dan moeten ze vergezeld zijn
van een plantenpaspoort. De leverancier moet dus over een erkenning plantenpaspoort
beschikken, tenzij hij zelf planten aankoopt waarvan de kleinste verkoopseenheid al van een
plantenpaspoort voorzien is.
Indien het bedrijf of de school de planten koopt voor persoonlijk gebruik (bijv. decoratie van
gebouwen of omgeving) moeten de planten niet vergezeld zijn van een plantenpaspoort. De
leverancier is dus niet verplicht om over een erkenning plantenpaspoort te beschikken.
1.11. Moeten openbare besturen (bijv. groendiensten van gemeentes) over een erkenning
plantenpaspoorten beschikken ?
Openbare besturen worden in principe beschouwd als eindgebruikers omdat ze hun eigen
terreinen onderhouden en geen handelsactiviteiten uitoefenen. Ze moeten dus niet bij het
FAVV geregistreerd zijn en ook niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken.
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Planten die aan deze openbare besturen verkocht worden moeten niet vergezeld zijn van
een plantenpaspoort.
Indien openbare besturen zelf planten telen en ze verkopen of gratis aanbieden worden ze
als “professionele operatoren” beschouwd, en moeten ze wel geregistreerd zijn bij het FAVV
met de activiteit “productie” (met of zonder erkenning, afhankelijk van de bestemming van
de geproduceerde planten). Openbare besturen die een productieactiviteit hebben, mogen
enkel planten aankopen die voorzien zijn van een plantenpaspoort.
1.12. Hoe moeten openbare besturen of organisaties zoals intercommunales, Natuurpunt, …
die tijdens éénmalige acties planten verkopen (of gratis ter beschikking stellen) zich
registreren bij het FAVV ?
Deze organisaties moeten zich niet bij het FAVV registreren alhoewel deze éénmalige acties
als een commerciële activiteit aanzien zouden kunnen worden. Ze moeten wel planten
aankopen die voorzien zijn van een plantenpaspoort voor deze acties.
2. REGISTRATIE EN VERPLICHTINGEN VOOR WEBSHOPS
2.1. Als handelaars geen plantenpaspoorten moeten afleveren, moeten ze dan nog
geregistreerd zijn ?
Ja, alle operatoren actief in de productie, de opslag of de handel van planten en plantaardige
producten moeten geregistreerd zijn. Zij zijn verplicht om de traceerbaarheid van de
producten te kunnen garanderen.
2.2. Welke nieuwe verplichtingen bevat verordening (EU) 2016/2031 voor webshops ?
Professionele marktdeelnemers die aan e-commerce doen, moeten vanaf 14/12/2019
geregistreerd zijn en, minstens via internet, informatie over de fytosanitaire voorschriften
aan hun klanten ter beschikking stellen. Ze moeten ook de traceerbaarheid van hun
producten kunnen garanderen.
Paspoortplichtige planten die via een webshop worden verkocht, moeten in alle gevallen
voorzien zijn van een plantenpaspoort, ook als ze verkocht worden aan niet professionele
eindgebruikers (hobbytuinders, particulieren, …), terwijl dit niet het geval is bij verkoop in
fysieke winkels.
Als de uitbater van een webshop geen plantenpaspoorten aflevert (omdat hij zich
bevoorraadt bij een operator die op de kleinste handelseenheid al een plantenpaspoort
heeft aangebracht), moet hij niet over een erkenning plantenpaspoorten beschikken. Als de
uitbater van een webshop zelf plantenpaspoorten aflevert, moet hij wel over een erkenning
plantenpaspoorten beschikken.
2.3. Moeten tuinaannemers bij het FAVV geregistreerd zijn ?
Nee, tuinaannemers vallen onder een uitzondering op de registratieplicht voor
professionele operatoren die zich beroepshalve bezig houden met de productie van en de
handel in planten.
Paspoortplichtige planten die door tuinaannemers aangekocht worden moeten wel
voorzien zijn van een plantenpaspoort.
Tuinaannemers die zelf planten produceren moeten wel bij het FAVV geregistreerd zijn met
de activiteit “productie”.
2.4. Moeten tuincentra bij het FAVV geregistreerd zijn ?
Ja, tuincentra moeten geregistreerd zijn bij het FAVV. Zij komen, omwille van het
fytosanitair risico, niet in aanmerking voor de uitzondering op de registratieplicht.
Paspoortplichtige planten die door tuincentra aangekocht worden moeten voorzien zijn van
een plantenpaspoort.
3. MODEL PLANTENPASPOORT
3.1. Wat moet vermeld worden bij de letter “A” ?
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Bij de letter “A” moet de botanische naam van de betrokken plantensoorten of taxa vermeld
worden.
Minstens de geslachtsnaam moet vermeld zijn, bij voorkeur ook de soortnaam, de naam
van de variëteit mag, maar moet niet.
In geval van gemengde schalen met bijv. verschillende soorten cactussen, mag de
familienaam (Cactaceae) vermeld worden in plaats van de soortnamen.
3.2. Als er meerdere soorten vermeld worden bij de letter “A”, moeten ze dan effectief
allemaal in de betreffende partij zitten ?
Bij de letter “A” moet de botanische naam van de soort of het taxon vermeld worden. Er
dient rekening gehouden te worden met het feit dat het plantenpaspoort op de kleinste
verkoopseenheid aangebracht moet worden. Het is niet meer zoals vroeger dat er maar 1
paspoort per levering wordt afgegeven. Als er in de pot, doos, etc. meerdere soorten zitten,
moeten alle soortnamen vermeld worden op het etiket dat aan de pot, doos, etc. wordt
aangebracht.
3.3. Hoeveel plantensoorten mogen vermeld worden bij de letter “A” ?
Er is geen beperking van het aantal opgelegd. De naam van alle soorten/geslachten/taxa in
de handelseenheid moeten vermeld worden.
3.4. Mag er bij de letter “A” een verwijzing gemaakt worden naar een begeleidend document
(bijv. leveringsbon) of naar de andere zijde van het etiket ?
Nee, de botanische naam van de soort of het taxon moet vermeld worden. Er dient ook
rekening gehouden te worden met het feit dat het plantenpaspoort aangebracht moet
worden op de kleinste handelseenheid. Een verwijzing zoals “zie leveringsbon” of “see other
side” is niet toegelaten.
3.5. Welk nummer moet er bij de letter “B” als registratienummer op het nieuw model van
plantenpaspoort vermeld worden ?
Het vestigingseenheidsnummer (2.XXX.XXX.XXX) moet op het plantenpaspoort vermeld
worden als registratienummer. Er wordt wel nog een erkenningsnummer toegekend dat in
BOOD wordt geregistreerd.
3.6. In welke gevallen moet bij de letter “C” een traceerbaarheidscode ingevuld worden ?
De traceerbaarheidscode moet altijd ingevuld worden, behalve als de planten op zodanige
wijze klaargemaakt zijn dat ze zonder verdere voorbereiding klaar zijn voor verkoop aan de
niet-professionele eindgebruiker. De Europese Commissie zal daarenboven nog een lijst
publiceren van soorten waarvoor op het plantenpaspoort altijd een traceerbaarheidscode
moet ingevuld zijn.
3.7. Wat moet er als traceerbaarheidscode vermeld worden bij de letter “C” ?
De traceerbaarheidscode is het partijnummer of een andere identificatie (bv. datum, interne
code, …) waarmee de traceerbaarheid gegarandeerd kan worden. Dit mag aangevuld
worden met een streepjescode, hologram, chip, QR-code of een andere gegevensdrager
met traceerbaarheidsdoeleinden. De letter “C” moet altijd vermeld worden op het
plantenpaspoort, ook al is het invullen van de traceerbaarheidscode niet verplicht.
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3.8. Mogen er bij de letter “D” meerdere landen vermeld worden ?
In principe mag bij D maar 1 land ingevuld worden, namelijk het land van oorsprong. Dit is
het land waar het product zijn fytosanitaire status heeft verkregen. ‘EU’ wordt niet
aanvaard, dit is geen land.
Indien de handelseenheid soorten bevat uit verschillende landen van oorsprong, mogen wel
verschillende landen vermeld worden.
Als het land van oorsprong een lidstaat is, moet de ISO-code van het land gebruikt worden
(bv. BE, FR, NL, …).
Als het land van oorsprong een derde land is (= geen lidstaat), dan moet ofwel de naam van
het land voluit of de ISO-code van het land vermeld worden.
3.9. Kan het land van oorsprong van een product wijzigen ?
In functie van de blootstelling aan fytosanitaire risico’s kan de oorsprong wijzigen. Volgende
richtsnoeren voor termijnen kunnen gebruikt worden :
− Stekken, kruidachtige vaste planten, potplanten : na 4 weken;
− Houtige gewassen, bollen en knollen : na een volledige vegetatiecyclus
(groeiseizoen);
− Bonsais en planten van Citrus-achtigen : na 2 maand.
3.10. Kunnen de nieuwe modellen plantenpaspoorten al vóór 14 december 2019 gebruikt
worden ?
Voor planten en plantaardige producten die pas vanaf 14/12/2019 van een plantenpaspoort
vergezeld moeten zijn, kan het nieuwe model al vóór 14/12/2019 afgeleverd worden.
Voor planten en plantaardige producten die nu al van een plantenpaspoort vergezeld
moeten zijn, kan ook het nieuwe model vóór 14/12/2019 gebruikt worden op voorwaarde
dat de 2 extra gegevens, namelijk de hoeveelheid en de officiële instantie (FAVV) van het
huidig model plantenpaspoort buiten de kader (dit wil zeggen buiten de kader op het etiket)
worden vermeld of dat de gegevens van het huidige model op een begeleidend document
vermeld worden.
3.11. Tot hoe lang mogen de oude modellen plantenpaspoorten gebruikt worden ?
De oude modellen plantenpaspoorten die werden afgeleverd vóór 14/12/2019 blijven
geldig tot 14/12/2023. Vanaf 14/12/2019 mogen enkel nieuwe modellen
plantenpaspoorten afgeleverd worden.
3.12. Wat dient beschouwd te worden als de kleinste commerciële eenheid van een
zending/partij ?
De leverancier en de afnemer bepalen onderling wat de kleinste commerciële eenheid is
waarop een plantenpaspoort dient aangebracht te worden. Individueel labelen van potten
of planten is wettelijk niet verplicht als de kleinste commerciële eenheid groter is (doos,
bundel, tray, kar, …), maar kan door de klant gevraagd worden. Bij het verder verhandelen
dient het plantenpaspoort niet vervangen te worden als de kleinste commerciële eenheid
reeds van een plantenpaspoort voorzien is.
3.13. Moet alle informatie op het plantenpaspoort gedrukt zijn ?
Het is niet verboden om bepaalde gegevens (bijv. de traceerbaarheidscode) met de hand in
te vullen.
3.14. Mag het plantenpaspoort gecombineerd worden met een leveranciersdocument ?
Nee, dat mag in principe niet. Het plantenpaspoort is een etiket dat aan de kleinste
handelseenheid wordt aangebracht. De informatie van het plantenpaspoort mag ook op
een leveranciersdocument herhaald worden als er een etiket aan de kleinste
handelseenheid is aangebracht.
Het uitsluitend vermelden van het plantenpaspoort op een leveranciersdocument kan enkel
in uitzonderlijke omstandigheden, met name als het vervoermiddel (bv. de vrachtwagen)
de handelseenheid is. In dat geval moeten de planten in één vervoersmiddel op hetzelfde
moment vervoerd worden, bestemd zijn voor één operator, en moet het
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

leveranciersdocument met plantenpaspoort (volgens het voorgeschreven model) vast
zitten aan de handelseenheid.
Hoe zullen plantenpaspoorten door het FAVV gecontroleerd worden ?
De controles zullen gebeuren tijdens de jaarlijkse inspectie van operatoren die over een
erkenning beschikken, door controles bij alle operatoren actief in de handel van planten en
plantaardige producten op basis van een inspectiefrequentie en door opvolging van
klachten. Tijdens deze inspecties wordt nagegaan of aan de fytosanitaire eisen is voldaan
en of de traceerbaarheid van de producten kan gegarandeerd worden.
Welke sancties zullen er opgelegd worden in geval van inbreuken ?
In principes zullen dezelfde sancties opgelegd worden als onder het huidig systeem.
Afhankelijk van de ernst van een inbreuk zal het gaan om een waarschuwing, procesverbaal, administratieve boete, intrekking van de erkenning, …
Hoe lang moeten plantenpaspoorten bewaard worden ?
De erkende operator die plantenpaspoorten aflevert moet de gegevens over de afgeleverde
plantenpaspoorten minstens 3 jaar bewaren. De plantenpaspoorten zelf worden
aangebracht op de kleinste commerciële eenheid. Alle professionele operatoren moeten de
traceerbaarheid van de verhandelde planten kunnen garanderen. Dit betekent dat zij een
register dienen bij te houden aan de hand waarvan voor elke ontvangen handelseenheid
kan nagegaan worden welke operator deze heeft geleverd en waarvan voor elke verkochte
handelseenheid kan nagegaan worden aan wie deze werd verkocht. Ook de
traceerbaarheidsgegevens dienen 3 jaar bewaard te worden.
Mag een plantenpaspoort vervangen worden ?
Ja, een plantenpaspoort op een handelseenheid mag vervangen worden door een ander
plantenpaspoort als de betrokken operator dat wenst en hij over een erkenning beschikt
om plantenpaspoorten af te leveren. Dit is een keuze van de operator.
Het plantenpaspoort op een handelseenheid moet vervangen worden als de
handelseenheid gesplitst wordt in 2 of meer handelseenheden of als bij samenvoeging van
handelseenheden de oorspronkelijke plantenpaspoorten verwijderd worden. In dit geval
heeft de operator geen keuze, het vervangen van het plantenpaspoort is verplicht.
Bij het vervangen van een plantenpaspoort moet voldaan zijn aan de volgende
voorwaarden:
− de traceerbaarheid van de handelseenheden wordt gegarandeerd;
− de planten of plantaardige producten in de handelseenheid voldoen nog steeds aan
de fytosanitaire voorschriften;
− de eigenschappen van de betrokken planten of plantaardige producten blijven
ongewijzigd.
Na de vervanging van een plantenpaspoort bewaart de betrokken operator het vervangen
plantenpaspoort of de inhoud ervan gedurende een periode van minstens 3 jaar.
Om het land van oorsprong te wijzigen (bij letter “D”) moet het plantenpaspoort ook
vervangen worden (zie ook vraag 3.9).
Mogen er 2 plantenpaspoorten aanwezig zijn op een handelseenheid ?
Indien het bij de vervanging van plantenpaspoorten praktisch niet mogelijk is om het
oorspronkelijk plantenpaspoort te verwijderen, kunnen er 2 plantenpaspoorten aanwezig
zijn op een handelseenheid. Het is echter aangeraden dit zoveel mogelijk te vermijden.
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4. PASPOORTPLICHTIGE SOORTEN
4.1. Bepaalde planten, bv. laurier en andere kruiden in pot, kunnen zowel voor opplant als
voor consumptie in aanmerking komen. Als deze planten bestemd zijn voor consumptie,
moeten ze dan voorzien zijn van een plantenpaspoort ?
Ja, de wetgeving voorziet hiervoor geen uitzondering. Het valt niet uit te sluiten dat
dergelijke planten verder uitgeplant worden, zeker indien het over meerjarige kruiden gaat.
4.2. Moet sla met een perskluitje, die verkocht wordt in de groenteafdeling, voorzien zijn van
een plantenpaspoort ?
Nee, er moet geen plantenpaspoort aanwezig zijn vermits het hier duidelijk gaat om
groenten die bestemd zijn voor consumptie en niet voor opplant.
4.3. Is hoevepootgoed paspoortplichtig ?
Hoevepootgoed is niet paspoortplichtig, tenzij het wordt opgeslagen of gebruikt in een
andere productie-eenheid dan deze die ze heeft voortgebracht. De productie-eenheid is
het geheel van opslaginfrastructuur en gronden gelegen in de gemeente waar de activiteit
door middel van een adres is geïdentificeerd, alsook in de aangrenzende gemeenten.
4.4. Zijn witloofwortels paspoortplichtig ?
Ja (zie ook vraag 1.9), want het zijn planten bestemd voor opplant.
4.5. Zijn graszoden paspoortplichtig ?
Ja, graszoden zijn paspoortplichtig want het zijn planten bestemd voor opplant.
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