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KCB - Reglement autorisatie plantenpaspoortafgifte  

door geregistreerde marktdeelnemer 
 

 

Toelichting 

De Plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 stelt het gebruik van een plantenpaspoort verplicht 

voor ‘voor opplant bestemde planten’ die vermeld zijn in het register ‘Plantenpaspoortplichtige pro-

ducten’ op de website van de NVWA (www.nvwa.nl). Een geregistreerde marktdeelnemer die voort-

vloeiend uit deze verplichting plantenpaspoorten wil afgeven, moet daarvoor geautoriseerd worden 

door de bevoegde autoriteit. Een (geregistreerd) handelsbedrijf kan deze autorisatie aanvragen bij het 

KCB.  

 

Dit reglement is van toepassing op bij het KCB geregistreerde marktdeelnemers waar plantenpaspoort-

plichtig plantmateriaal in omloop is en die reeds eerder afgegeven plantenpaspoorten willen vervan-

gen (zoals bedoeld in artikel 93 van Verordening (EU) 2016/2031).  

 

 

Artikel 1 

Een geregistreerde marktdeelnemer die geautoriseerd wil worden om plantenpaspoorten af te geven, 

dient te voldoen aan de in bijlage 1 bij dit reglement genoemde ‘Voorwaarden autorisatie plantenpas-

poortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer’. 

 

Artikel 2 

Een aanvraag voor autorisatie dient met het ‘Aanvraagformulier autorisatie plantenpaspoortafgifte 

door geregistreerde marktdeelnemer’ bij het KCB te worden ingediend. De aanvraag dient de goed te 

keuren lay-outs van de te gebruiken plantenpaspoorten te omvatten.  

 

Artikel 3 

Het door de geregistreerde marktdeelnemer zelf vervaardigde/te laten vervaardigen plantenpaspoort 

dient te voldoen aan alle vereisten, die zijn opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313. 

Het plantenpaspoort dient duidelijk zichtbaar op het product te worden aangebracht. Het gebruik van 

een eigen lay-out die niet is goedgekeurd door het KCB is niet toegestaan. 

 

Artikel 4 

Op de aanvraag als bedoeld in artikel 2 van dit Reglement volgt een beoordeling door het KCB. Wan-

neer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de autorisatie verleend. De geregistreerde marktdeelne-

mer ontvangt een bevestiging van het KCB als bewijs van autorisatie. In geval van afwijzing van de 

aanvraag wordt deze voorzien van een schriftelijke motivatie. 

 

Artikel 5  

De geregistreerde marktdeelnemer die door het KCB wordt geautoriseerd om reeds eerder voor par-

tijen of planten afgegeven plantenpaspoorten te vervangen, kan onder toezicht van het KCB, zoals 

bedoeld in artikel 6 van dit reglement, deze handeling uitvoeren.  

  

http://www.nvwa.nl/
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Artikel 6 

Ten minste éénmaal per jaar wordt door het KCB een controle op het bedrijf van de geregistreerde 

marktdeelnemer uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 92 van de Verordening (EU) 2016/2031, om na te 

gaan of wordt voldaan aan de in dit reglement genoemde voorwaarden. De controle vindt plaats naast 

en onafhankelijk van eventuele reguliere fytosanitaire controles voor bijvoorbeeld import en export.  

 

Artikel 7 

De geregistreerde marktdeelnemer biedt medewerkers van het KCB te allen tijde vrije toegang tot het 

bedrijf en tot alle met deze autorisatie samenhangende bedrijfsonderdelen, zodat het KCB en/of de 

NVWA kan controleren of aan de voorwaarden voor autorisatie is voldaan.  

 

Artikel 8 

In het geval de geautoriseerde marktdeelnemer niet voldoet aan de met dit reglement samenhan-

gende verplichtingen, kan de autorisatie met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. In het geval er 

sprake is van een tekortkoming, die als niet-ernstig wordt gekwalificeerd, krijgt de geautoriseerde 

marktdeelnemer de mogelijkheid binnen een gestelde termijn de geconstateerde tekortkoming te her-

stellen. Gedurende die termijn blijft de autorisatie van kracht. Het KCB controleert door middel van 

een controlebezoek of de herstelmaatregel voldoende is uitgevoerd. De uit dit controlebezoek voort-

vloeiende kosten worden bij de marktdeelnemer in rekening gebracht. In het geval de herstelmaatre-

gel niet of onvoldoende is uitgevoerd, kan de autorisatie met onmiddellijke ingang worden ingetrok-

ken. Voor de toepassing van hetgeen is bepaald in het voorliggende artikel wordt gebruik gemaakt van 

een voor dat doel ontwikkeld document. De geregistreerde marktdeelnemer is in dat geval niet langer 

gerechtigd om plantenpaspoorten voor voor opplant bestemde planten af te geven. In dat geval zal 

het KCB het afgeven van plantenpaspoorten verzorgen, telkens op verzoek van de geregistreerde 

marktdeelnemer. De hieruit voortvloeiende kosten, zoals weergegeven in het tarievenoverzicht, wor-

den bij de marktdeelnemer in rekening gebracht.   

 

Artikel 9 

Na intrekking van de autorisatie kan gedurende een periode van drie maanden de geregistreerde 

marktdeelnemer geen nieuwe aanvraag voor autorisatie plantenpaspoortafgifte doen.  

 

Artikel 10 

Alle bedrijfsinformatie, die voor de NVWA van belang is (onder meer gewassen, producten, inspectie-

resultaten) met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit de Plantgezondheidsverordening 

(EU) 2016/2031 en andere relevante regelgeving kan het KCB aan de NVWA, al dan niet op diens ver-

zoek, ter beschikking stellen.   

 

Artikel 11 

Tegen besluiten van het KCB in het kader van de ‘autorisatie plantenpaspoortafgifte door geregi-

streerde marktdeelnemer’ kan bezwaar en beroep worden aangetekend overeenkomstig het bepaalde 

in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 12 

Vanaf het moment van autorisatie is de aanvrager gehouden de bepalingen uit dit reglement na te 

leven. Daaronder valt het voldoen aan de financiële verplichtingen samenhangend met de ‘autorisatie 
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plantenpaspoortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer’. Deze financiële verplichtingen zijn op-

genomen in het tarievenoverzicht op de website van het KCB, www.kcb.nl. 

 

Artikel 13 

Het voorliggende reglement wordt aangehaald als ‘Reglement autorisatie plantenpaspoortafgifte  

door geregistreerde marktdeelnemer’ en is vastgesteld door het bestuur van het KCB in zijn vergade-

ring van 26 november 2019 en treedt in werking op 14 december 2019. 

 

 

  

http://www.kcb.nl/
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Bijlage 1 

 

Voorwaarden autorisatie plantenpaspoortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer 
(Behorend bij ‘KCB-Reglement autorisatie plantenpaspoortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer’)  

 

Een geregistreerde marktdeelnemer die voor autorisatie in aanmerking wenst te komen, dient aan de 

onderstaande voorwaarden te voldoen. 

 

 

Geregistreerde marktdeelnemer: 

 De geregistreerde marktdeelnemer dient geregistreerd te zijn bij het KCB en dient vervolgens 

in het Nationaal Bedrijvenregister van de NVWA met een fytosanitair registratienummer te 

zijn opgenomen.  

Verantwoordelijke perso(o)n(en): 

 De geregistreerde marktdeelnemer deelt het KCB schriftelijk mede (door middel van het ‘Aan-

vraagformulier autorisatie plantenpaspoortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer’) 

welke functionaris binnen het bedrijf van de geregistreerde marktdeelnemer eindverantwoor-

delijk en tevens aanspreekpunt voor het KCB is met betrekking tot de administratieve afhan-

deling van het plantenpaspoort. Deze persoon dient naar het oordeel van het KCB voldoende 

op de hoogte te zijn van de hiermee verband houdende geldende voorschriften. Deze persoon 

is er tevens verantwoordelijk voor dat de geregistreerde marktdeelnemer voldoet aan artikel 

89 van EU Verordening 2016/2031. 

 De geregistreerde marktdeelnemer deelt het KCB schriftelijk mede (door middel van het ‘Aan-

vraagformulier autorisatie plantenpaspoortafgifte door geregistreerde marktdeelnemer’) 

welke functionaris verantwoordelijk is voor het definitief aanbrengen van het plantenpas-

poort. Deze persoon dient naar het oordeel van het KCB voldoende op de hoogte te zijn van 

de hiermee verband houdende geldende voorschriften.  

 

Administratie 

 Er dient een administratie te worden bijgehouden van de plantenpaspoortplichtige producten. 

In deze administratie wordt informatie over de in- en verkoop van plantenpaspoortplichtige 

producten vastgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee situaties, namelijk:  

a. Plantenpaspoortplichtige producten voorzien van een plantenpaspoort worden door-

verkocht met het oorspronkelijke plantenpaspoort. Hierbij is deze autorisatie niet aan 

de orde. 

  In de administratie worden de ingaande en uitgaande productstromen vast-

gelegd, inclusief leverancier en afnemer. 

b. Plantenpaspoortplichtige producten voorzien van een plantenpaspoort worden door-

verkocht met een nieuw plantenpaspoort. Dit nieuwe plantenpaspoort wordt afgege-

ven door de geregistreerde marktdeelnemer, die, middels dit reglement, hiervoor ge-

autoriseerd is.   

 In de administratie wordt vastgelegd:  

 Informatie van de betreffende handelseenheid, 
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 Plantenpaspoortinformatie van het ingekochte product (A, B, C, D) en 

wanneer aanwezig de code voor beschermd gebied (ZP-code). 

 Plantenpaspoortinformatie van het verkochte product (A, B, C, D) en 

wanneer aanwezig de code voor beschermd gebied (ZP-code), met 

een verband naar het oorspronkelijke plantenpaspoort. 

 Informatie van de leverancier. 

 Informatie over de afnemer.  

 De geregistreerde markdeelnemer dient de partijadministratie en alle daarmee samenhan-

gende documentatie te bewaren in een goed toegankelijk en doorzoekbaar systeem gedu-

rende de tijd dat de partij op het bedrijf van de geregistreerde marktdeelnemer aanwezig is 

en vervolgens tot ten minste 3 jaar na de laatste aflevering.  

 

Eisen aan het plantenpaspoort 

De eisen aan het plantenpaspoort zijn gebaseerd op Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313. 

 

KCB, november 2019 

 

 

 

 

 

 


