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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

‘Toezichthouder NVWA bewaakt de veiligheid van 
voedsel en consumentenproducten, de gezondheid 
van dieren en planten, het dierenwelzijn en 
handhaaft de natuurwetgeving.’

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO5qK62PPcAhUCJFAKHfxzAY8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bakkerswereld.nl/nieuws/nieuws/2017/12/nvwa-tarieven-stijgen-met-23-10144493&psig=AOvVaw11t5uhJqf308SfdecR_ejf&ust=1534581693066902
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Opdrachtgevers NVWA

Minister 
Hugo de 
Jonge
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Carola 
Schouten



……, roken in horeca, voedingssupplementen, allergenen, dierverwaarlozing, 
vogelgriep, mestfraude, terugroepactie, importcontroles, vergunning, xylella,  
export van paarden, rabiës, weekmakers, restaurants, slachthuizen, exotische 
muggen, onbedwelmde slacht, erkenningen, tatoeagekleurstoffen, claims 
levensmiddelen, aanstekers, salmonella, hygiënecodes, gastoestellen, visafslagen, 
bestrijdingsmiddelen, zuigelingenvoeding, aardappelmoeheid, dioxine, 
ralstonia, vervoer van levende dieren, webwinkels, kinderstoelen, fytosanitaire 
wetgeving, visstroperij, diergeneesmiddelen, …….
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Werkvelden van de NVWA
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Uitbesteding NVWA ‘plantaardige-taken’

De NVWA controleert of ondernemers zich aan de regels houden 
bij teelt en handel van plantaardig materiaal

Uitbesteding van taken aan:

1. Naktuinbouw bloemisterij, boomkwekerij, groenten

2. BKD bloembollen

3. NAK akkerbouwgewassen

4. KCB eindproducten

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTuoucpabdAhWKM-wKHa60CzkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.be/felicitatiekaarten/kaart/klavertje-vier-foto-2018&psig=AOvVaw0rvvBTi-thRyes5GrPmRLV&ust=1536320290680351
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Nieuwe EU regels gaan gelden per 14 december 2019

✓ NVWA implementeert in opdracht van LNV
✓ NVWA stelt kaders vast
✓ Keuringsdiensten verzorgen praktische uitvoering en autorisaties

Gezamenlijk actieplan voor communicatie over de nieuwe PP regels:

✓ Toeleveranciers
✓ Tuinders/telers
✓ Handelspartijen
✓ Retail

Herziening fytosanitaire regelgeving EU





8

✓ horizon scanning 
✓ verplichte surveys (early detection)
✓ verplichte uitroeiing (eradication campaigns) 

CIE: ‘Protect Europe against new plant pests’
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK5f2ClL7eAhVHKFAKHYyyAEcQjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/netherlands/home_nl&psig=AOvVaw0I0YvLYsgEOVSOFMq_x8JH&ust=1541538300907648


Klimaatverandering & toename bevolking 
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Toename wereldbevolking tot >10 miljard mensen in 2050



Handel vanuit EU neemt toe
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Agrarische export van EU-27 (2015): > 514 miljard euro

Bron: UN-Comtrade, Royal FloraHolland, Rabobank, 2016



Ziekten en plagen reizen ook
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Betere bescherming van de EU tegen ziekten en plagen

Huidige wetgeving: geldig vanaf 1977 

Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG 

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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Behoud van vrij handelsverkeer en markttoegang

Lidstaten zijn beter in staat maatregelen te nemen bij vondst

Meer mogelijkheden om risico’s te verminderen 

Meer aandacht voor traceerbaarheid van producten

Meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven

Harmonisatie binnen EU

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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Huidige wetgeving: geldig vanaf 1977

Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG 

Nieuwe wetgeving: per 14 december 2019

Controleverordening (EU) 2017/625 

Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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Verordening vs richtlijn

- Een "richtlijn" is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle 
EU-landen moeten bereiken. Zij mogen zelf de wetgeving vaststellen om 
dat doel te bereiken

- Een "verordening" is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van 
toepassing is.

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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- Controleverordening – ‘OCR’ – algemene  wetgeving ‘lex generalis’

- Plantgezondheidsverordening – ‘PHR’ – specifieke  wetgeving ‘lex specialis’

- Uitvoeringshandelingen – ‘IA’ of ‘DA’ – uitwerking details CIE

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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- Plantgezondheidswet: voorstel van wet, 2e kamer
‘Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke 
organismen bij planten’ 
- bepalingen als aanvulling op EU regels
- noodzakelijk voor operationalisering van PHR

- Besluit plantgezondheid: AMvB, internetconsultatie tot 4 juni 2019
‘Regelt de aanwijzing van (bevoegde) autoriteiten, naast de minister, 
voor een aantal deelgebieden en geeft het kader voor retributies, 
boetecategorieën en preventieve maatregelen’ 

- Ministeriële regelingen: voorschriften van minister, in voorbereiding

Herziening fytosanitaire regelgeving NL
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Plantgezondheidsverordening (PHR) 

Wie: 

Alle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal

Wat verandert er:

A. Registratieplicht voor alle professionele marktdeelnemers

B. Vernieuwde regels voor gebruik en lay-out van het plantenpaspoort

C. Administratieplicht in handelsketen
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Fytosanitair gereguleerd plantmateriaal
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PP-plichtig materiaal: ‘alle voor opplant bestemde planten’

▪ naast stekmateriaal ook ‘eindproducten’

→ alle pot- perk- en kuipplanten en bollen

▪ uitgezonderd is ‘het moment van verkoop direct aan eindgebruiker’

• eindgebruiker is daarbij bedoeld als ‘niet commercieel’

→ uitgezonderd daarvan is de internethandel: die is altijd PP-plichtig

Fytosanitair gereguleerd plantmateriaal
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A. Registratie in NVWA bedrijvenregister

Registratieplicht voor alle professionele marktdeelnemers

Wie:
✓ Teelt/Handelsbedrijf
✓ Geautoriseerd voor afgifte plantenpaspoort 
✓ Importeur
✓ Exporteur 
✓ Producent verpakkingshout (ISPM mark/SMHV) 

Wat:
✓ NAW & contactgegevens
✓ Type handelsartikel / plantaardig materiaal
✓ Adres / locaties van percelen en bedrijfsgebouwen 
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A. Registratie in NVWA bedrijvenregister

Registratieplicht voor alle professionele marktdeelnemers

Eénmalige registratie per marktdeelnemer bij NVWA (via keuringsdienst) 

Eén uniek fytosanitair registratienummer NL (per KvK/vest. nummer) 

Fytosanitair registratienummer: 

✓ bestaat uit 9 cijfers 
✓ ‘B’ op het nieuwe plantenpaspoort



B. Het nieuwe plantenpaspoort 
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1. Vernieuwde regels voor gebruik:

Plantgezondheidsverordening PHR (EU) 2016/2031

2. Vernieuwde regels lay-out: 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313
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Plantenpaspoort-afgifte door marktdeelnemer zelf na autorisatie

door keuringsdienst

Plantenpaspoort wordt fysiek aangebracht per handelseenheid

Regels voor gebruik plantenpaspoort
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Regels voor gebruik plantenpaspoort
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Huidig plantenpaspoort
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Nieuw plantenpaspoort EU 2017/2313



Nieuwe regels lay-out PPP gelden per 14 december 2019

Herkenbaar: 

• altijd met de Europese vlag

• altijd met de tekst ‘Plant Passport’

• altijd met de elementen A, B, C en D

30

Regels voor lay-out plantenpaspoort
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Nieuwe regels lay-out PPP gelden per 14 december 2019

Tekst is duidelijk zichtbaar & leesbaar: ‘met het blote oog’

Gescheiden van andere informatie afgedrukt: ‘gemakkelijk zichtbaar’

Uniform: het geheel heeft een vierkante- of langwerpige vorm

Enige flexibiliteit : grootte, verhoudingen, afscheidingslijn, lettertype

Regels voor lay-out plantenpaspoort
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Regels voor lay-out plantenpaspoort

PZ: EPPO codes voor organismen

Gecombineerd label



Voorbeeld nieuwe layout

• Beter herkenbaar binnen hele EU (nu vaak zoekplaatje)

• Minder informatie dan op huidige plantenpaspoort: 

niet meer het aantal/gewicht, en niet meer verantwoordelijke keuringsdienst



EU-vlag

Vlag: in kleur (blauw-geel, of andere kleuren*) of in zwart-wit met witte sterren 

tegen zwarte achtergrond of zwarte sterren tegen witte achtergrond
* In twee contrasterende kleuren (bijvoorbeeld een achtergrond kleur waarop een silhouet van de 

EU vlag wordt gedrukt)



‘A’ + botanische naam 

• In bepaalde gevallen, bijv. bij een tray met gemengde cactussen of orchideeën, is 

ook de familienaam (in dit geval Cactaceae of Orchidaceae) te gebruiken.

• Bij samengestelde arrangementen, ‘hanging baskets’ e.d. zijn er meerdere 

geslachten in een ‘product’ aanwezig. Dan moeten er dus meerdere 

geslachtsnamen bij A vermeld worden op het bijbehorende plantenpaspoort.



‘B’ + iso-code, koppelteken, reg.nr.

Achter letter ‘B’ komt:

- Tweeletter-code van EU-lidstaat (dus: NL) volgens ISO 3166-1

- Koppelteken (liggend streepje)

- 9-cijferig fytosanitair registratienummer van het bedrijf dat het plantmateriaal 

produceert/in de handel brengt.



‘C’ + traceerbaarheidscode (1)

Achter letter ‘C’ komt de traceerbaarheidscode, indien van toepassing

Definitie (PHR art. 2-21): “een letter-, cijfer- of alfanumerieke code ter identificatie en 

tracering van een zending, partij of handelseenheid, met codes die verwijzen naar een 

partij, batch, serie, productiedatum of naar documenten van professionele 

marktdeelnemers”



‘C’ + traceerbaarheidscode (2)

Achter letter ‘C’ komt de traceerbaarheidscode, indien van toepassing

Uitzondering: planten die ‘zonder verdere voorbereiding’ klaar zijn voor verkoop aan 

eindgebruiker, dus in eindverpakking (potten, hoezen, etiketten: zonder code):

PHR art. 83-2a

Maar waarschijnlijk komt hierop ook weer een uitzondering: bij bijv. Xylella-

waardplanten (Olea, Polygala, Nerium, etc.) wil EU mogelijk altijd toch 

traceerbaarheidscode. 



‘D’ + land van oorsprong

Achter letter ‘D’ komt de twee-lettercode van het land van oorsprong: 

een EU-lidstaat of een derde land (als het van buiten EU is geïmporteerd) 

Ook NL vermelden als het NL product is

N.B. Product van buiten NL wordt op een gegeven moment ‘fytosanitair’ Nederlands



‘D’ + land van oorsprong

Product van buiten NL wordt op een gegeven moment ‘fytosanitair’ Nederlands

Hiervoor zijn regels opgesteld door de NVWA:

• Stekken, kruidachtige vaste planten, kamerplanten: 4 weken

• Houtige gewassen, bollen: 1 volledige vegetatiecyclus (groeiseizoen)

• Bonsai-planten en planten van Citrus-achtigen: 2 maanden

• Zaden veranderen nooit van origine
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› Autorisatie door keuringsdienst

› Check layout + drager van het plantenpaspoort!

Regels voor afgifte plantenpaspoort
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Overgangsperiode 2019 - 2023

› Huidige plantenpaspoorten blijven geldig tot 14-12-2023 

(EU 2017/2313), mits uitgegeven voor 14-12-2019

› Nieuwe plantenpaspoorten mogen afgegeven worden vanaf 01-01-2019:

– 1. voor nieuwe producten (PP plicht vanaf 14-12-2019)

– 2. voor producten die volgens de huidige regels een PP nodig hebben, mits 
aanvullende info op het label staat
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Plantenpaspoorten 2019 ‘Geïntegreerd model 2019’ 
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Plantenpaspoort afgifte door ondernemer

› Artikel 89 PHR: Autorisatie door keuringsdienst

› DA EU 2019/827: Criteria waaraan operator moet voldoen 

› DA EU 2019/827: Procedures om te waarborgen dat zij kunnen 
voldoen:

- plantenziekten- en plagen; vectoren; waardplanten; 
maatregelen; bestrijding; monstername; uitvoeren van tests; …

› Van kracht per 14 december 2020
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Plantgezondheidsverordening (PHR) 

Wie: 

Alle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal

Wat verandert er:

A. Registratieplicht voor alle professionele marktdeelnemers

B. Vernieuwde regels voor gebruik en lay-out van het plantenpaspoort

C. Administratieplicht in handelsketen



C. Administratieplicht t.b.v. tracering 
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✓ Elke marktdeelnemer die handelt in gereguleerd materiaal

✓ Administratieplicht geldt ook voor bloemist, hovenier, tuincentrum etc. 

✓ Vastleggen informatie facturen en leveringsnota’s: vooruit- en terugtracering

✓ Bij afgifte en vervanging PP: ook alle PP informatie bewaren

✓ Bewaartermijn is 3 jaar



Samenvatting: nieuwe regels 
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1.  Registratie- en administratieplicht 

2.  Vernieuwde regels voor gebruik PP: 

✓ Veel meer producten worden PP-plichtig

✓ PP fysiek aanbrengen per handelseenheid

3. Vernieuwde regels lay-out PP: 

✓ Strengere voorschriften voor de opmaak van het PP
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Teler

Handel: 
splitst of combineert
handelseenheid

Handel: 
splitst handelseenheid niet

Winkel

Webwinkel

Consument

Registratie
Autorisatie PP
Aanbrengen PP
Administratie
Meldingsplicht

Registratie
Administratie
Meldingsplicht

Registratie
Autorisatie PP
Aanbrengen PP
Administratie
Meldingsplicht

Administratie
Meldingsplicht

Registratie
(Autorisatie PP)
Administratie
Meldingsplicht

Meldingsplicht

Pakketdienst

Meldingsplicht

Veredelaar

Registratie
Autorisatie PP
Administratie
Meldingsplicht
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✓ Nieuwe EU regelgeving is strenger dan de huidige
✓ Gericht op betere bescherming van de EU tegen nieuwe ziekten en plagen

✓ Sleutelrol voor PP in tracking & tracing: 

‘Zonder plantenpaspoort kun je geen zaken doen’


