
HET PLANTENPASPOORT:  

WAT MOET JE WETEN ALS SIERTELER?  

 
 
Een plantenpaspoort waarborgt dat planten voldoen aan de fytosanitaire vereisten, m.a.w. dat ze 
afkomstig zijn van een door FAVV erkend bedrijf, dat ze regelmatig geïnspecteerd worden en dat er 
geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het Europees plantenpaspoortsysteem laat toe om 
verspreiding van ziekten en plagen te voorkomen door een snelle tracering mogelijk te maken.  
 
 

VOOR WELKE PLANTEN?  
VOOR WELKE EINDGEBRUIKER? 

 
Een plantenpaspoort is niet verplicht voor 
zaden, voor snijbloemen en voor planten die 
bedoeld zijn voor de levering aan niet-
professionele eindgebruikers. 
 
Opgelet: Hierop geldt de uitzondering dat 
wanneer de plantenpaspoortplichtige planten 
via internethandel geleverd worden aan niet-
professionele eindgebruikers, die planten wél 
een plantenpaspoort nodig hebben. Wanneer 
je dus planten en plantaardige producten 
bestemd voor opplant rechtstreeks verkoopt 
aan klanten in je eigen winkel, hebben deze 
geen plantenpaspoort nodig. Wanneer je deze 
verkoopt via een webshop, hebben ze wel een 
plantenpaspoort nodig. 
 
Een plantenpaspoort is verplicht voor alle 
planten / plantaardige materialen / zaden 
onderhevig aan eisen inzake RNQP 
bestemd voor opplant. Opplant zijn alle 
planten die in een groeimedium geplaatst 
worden, geënt worden of soortgelijke 
behandelingen ondergaan, met als doel hun 
verdere groei, reproductie of vermeerdering te 
bewerkstelligen. Wanneer je dus RNQP zaden 
of planten doorverkoopt aan andere 
professionele handelaars, hebben deze een 
plantenpaspoort nodig. 

Opgelet: Verkoop je aan collega-telers of via 
je webshop dan betekent dit dat je zelf over 
een erkenning zal moeten beschikken om 
plantenpaspoorten af te leveren of dat je je zal 
moeten bevoorraden bij een professionele 
marktdeelnemer die over deze erkenning 
beschikt en op de kleinste handelseenheid 
een plantenpaspoort heeft aangebracht.  

WIE MAG/MOET EEN PLANTENPASPOORT 
AANBRENGEN? 

 
Een plantenpaspoort mag enkel 
aangebracht of vervangen worden door 
een erkende operator. 
 
Opgelet: Indien je planten aan- en verkoopt 
waarvan de kleinste handelseenheid al 
voorzien is van een plantenpaspoort dan moet 
je niet over een erkenning plantenpaspoort 
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. 
 
Algemeen: Alle bedrijven die actief zijn in de 
productie, de opslag of de handel in primaire 
plantaardige producten of plantaardig 
vermeerderingsmateriaal moeten, op basis 
van de huidige wetgeving, geregistreerd zijn 
bij het FAVV als operator  (maar moeten niet 
noodzakelijk erkend zijn als plantenpaspoort-
plichtige operator). 
 
Hoe word je erkend als planten-
paspoortplichtige operator?  
  
Wie nog niet over een bijkomende erkenning 
voor plantenpaspoort beschikt, kan een 
erkenningsaanvraag indienen bij de LCE van 
het FAVV via het aanvraagformulier of via 
Foodweb. In de activiteitenlijst van FAVV dien 
je dan de juiste activiteiten aan te duiden en of 
je erkenning voor plantenpaspoortafgifte wil: 
Voor sierteeltbedrijf met plantenpaspoort is dat 
code PL91 en productcode PR113; 
Groothandel sierplanten plantenpaspoort 
(erkenning) code PL47 en productcode 
PR113. 
 
Erkende operatoren moeten ook over een 
vestigingseenheidsnummer beschikken, 
aangezien dit op het paspoort moet vermeld 

http://www.afsca.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/
https://www.foodweb.be/portal/
http://www.afsca.be/professionelen/erkenningen/activiteiten/_documents/2019_08_01_ActiviteitenboominternetNl_v11.xls


 

 

worden. Dit kan verkregen worden bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). – 
zie ook fiche ‘Omschakelen naar biologische 
bloementeelt: administratieve aspecten m.b.t. 
wetgeving en beleid. 
  

CONTROLE 
 
De operator wordt minstens één keer per jaar 
gecontroleerd.  
 
Waarop wordt gecontroleerd? Waarmee 
moet je in orde zijn?  

- Is traceerbaarheid van de paspoortplichtige 
planten gegarandeerd? Zijn er systemen of 
procedures aanwezig om dit te garanderen? 
De minimale verplichting is hier een register 
met de In’s en Out’s en de link tussen beiden, 
gekoppeld aan de relevante info over het 
plantenpaspoort.  

- Fytosanitaire inspectie van de aanwezige 
producten. 

- Worden de fytosanitaire vereisten 
nageleefd? 

- Is er een fytosanitaire verantwoordelijke 
aangeduid? 

- Beschikt de fytosanitaire verantwoordelijke 
over de nodige kennis van schadelijke 
organismen en relevante fytosanitaire eisen? 
Deze kennis wordt beoordeeld tijdens het 
controlebezoek. Er wordt geen formeel 
schriftelijk examen afgenomen.  

- Is er een register bijgehouden van de 
resultaten van de op geschikte tijdstippen 
uitgevoerde visuele onderzoeken? Heb je 
kritische punten geïdentificeerd waar je 
toezicht op houdt? Werd dit register 
gedurende minstens 3 jaar bijgehouden? 

- Heb je via de verzamelaanvraag (e-loket 
Departement Landbouw en Visserij via nieuw 
scherm met soortenlijst) je percelen en 
plantenpaspoortplichtige gewassen 
aangegeven?  

- Heb je de meldingsplicht nageleefd? 

 

Specifieke controle voor e-commerce: 
informatie aan klanten over fytosanitaire eisen, 
afleveren van plantenpaspoort bij verkoop aan 
de niet-professionele eindgebruiker. 
 
Een compleet overzicht van de verplichtingen 
voor erkende operatoren vind je hier, onder de 
rubrieken ‘Erkenningsvoorwaarden’ en 
‘Verplichtingen voor erkende operatoren’.  
 
 

 HOE MOET HET PLANTENPASPOORT 
ERUIT ZIEN? 

 
Het plantenpaspoort heeft een vaste opmaak.  
 
Specificaties vind je terug op de website van 
het FAVV, onder de rubriek ‘Modellen van 
plantenpaspoorten’. Let op, er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gewone 
plantenpaspoorten en plantenpaspoorten 
bestemd voor een beschermd gebied. 
Wanneer een certificeringsetiket nodig is, 
wordt het plantenpaspoort hierin opgenomen.  
 

 
 

A wordt gevolgd door de botanische naam van 
de plant. Er is geen beperking op het aantal 
namen. De naam van alle soorten/ 
geslachten/taxa in de handelseenheid moet 
vermeld worden.  

B wordt gevolgd door de ISO-code van de 
lidstaat, een koppelteken en het registratie-
nummer. Voor Belgische operatoren is de 
ISO-code BE en komt het registratienummer 
overeen met het vestigingseenheidsnummer.  

C wordt gevolgd door het traceerbaar-
heidsnummer. Dit is het partijnummer of een 
andere identificatie (bv. datum, interne 
code,…) waarmee de interne traceerbaarheid 
in de eigen bedrijfsadministratie kan 
gegarandeerd worden. Bij een productiebedrijf 
moet de partij planten aan de klant kunnen 
gelinkt worden. Bij de handelaar moet de partij 
aan zowel de leverancier als aan de klant 
gelinkt kunnen worden. Een unieke 
traceerbaarheidscode is niet verplicht wanneer 
de producten enkel aan eindgebruikers 
verkocht worden. Er is hierbij een uitzondering 
voor waardplanten van Q-organismen. De 
letter C moet wel altijd op het paspoort 
aanwezig zijn.  

D wordt gevolgd door de ISO-code van het 
land van oorsprong of productie. Indien de 
handelseenheid soorten bevat uit 
verschillende landen, moeten deze allemaal 
vermeld worden.  

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inschrijving-de-kruispuntbank
https://pcsierteelt.be/onderzoek-en-publicaties/publicatie/?id=ADF7949CD31B6512C125856D0020CFD8=3000
https://pcsierteelt.be/onderzoek-en-publicaties/publicatie/?id=ADF7949CD31B6512C125856D0020CFD8=3000
https://pcsierteelt.be/onderzoek-en-publicaties/publicatie/?id=ADF7949CD31B6512C125856D0020CFD8=3000
http://www.afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/#d
http://www.afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/


Het is toegelaten om informatie zoals het 
traceerbaarheidsnummer met de hand in te 
vullen.  

Hoe aanbrengen? 

Het plantenpaspoort moet aangebracht 
worden op de kleinste commerciële eenheid 
die verhandeld wordt. De leverancier en de 
afnemer bepalen onderling wat de kleinste 
commerciële eenheid is. Het is dus niet 
verplicht om iedere plant individueel te 
labelen, als gedurende de verhandeling de 
handelseenheid behouden blijft. Het 
plantenpaspoort mag dan aangebracht 
worden op de verpakking van die 
handelseenheid. 

Een plantenpaspoort mag alleen worden 
aangebracht als het materiaal vrij is van EU 
quarantaine organismen. Een overzicht van 
deze quarantaine organismen vind je hier. 

 LINK MET VERZAMELAANVRAAG 

Erkende operatoren zullen jaarlijks de 
percelen en geslachten of soorten van 
producten waarop hun werkzaamheden 
betrekking hebben moeten aangeven. 
Operatoren die jaarlijks een 
verzamelaanvraag indienen, zullen bij het 
opgeven van de teeltcodes van planten 
waarvoor een plantenpaspoort vereist is, ook 
de geslachten of soorten kunnen opgeven. 
Hulp bij het invullen van je verzamelaanvraag 
kan je vinden op de website van het 

Departement Landbouw & Visserij. 
Operatoren die geen verzamelaanvraag 
indienen, moeten via het e-loket van het 
Departement Landbouw & Visserij de 
paspoortplichtige planten opgeven via een 
aparte module. Ook moeten zij de ligging van 
de percelen met paspoortplichtige planten 
schriftelijk melden aan hun LCE.  

SPECIFIEKE REGELS VOOR E-COMMERCE 

Wanneer de plantaardige producten vanop 
afstand verkocht worden, dus via e-
commerce, moet de operator geregistreerd 
zijn bij het FAVV. Ook moet er, op zijn minst 
online, informatie aan de klanten over de 
fytosanitaire eisen beschikbaar gesteld 
worden. In tegenstelling tot in de directe 
handel, moet ook bij verkoop aan niet-
professionele eindgebruikers, een 
plantenpaspoort afgeleverd worden op het 
verkochte product.  

Deze fiche werd opgemaakt op 06/10/2020. 
We proberen je zo correct en accuraat 
mogelijke informatie te geven. De 
projectpartners zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele foute informatie. Neem bij twijfel 
best rechtstreeks contact op met het FAVV of 
het Departement Landbouw & Visserij. 

Deze fiche werd opgemaakt in het kader van het PDPO-project ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’ 

http://www.favv.be/meldingsplicht/meldingslimieten/
https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/paspoortplichtige-planten
https://www.landbouwvlaanderen.be/eLoket/Domain.Eloket.Portaal.Wui/
http://www.afsca.be/professionelen/contact/lce/

