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Betreft

: bericht Xylella PP

Aan aanvoerders FloraHolland van planten, waarvoor een plantenpaspoort per 1 februari
2016 verplicht wordt i.v.m. Xylella fastidiosa.
Door uitbraken van de bacterieziekte Xylella fastidiosa heeft de EU een aantal maatregelen
ingesteld. Klik hieronder voor informatie over Xylella fastidiosa.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardige-producten/dossier/xylellafastidiosa
Eén maatregel is het verplicht gebruik van een plantenpaspoort voor een aantal
plantensoorten.
In de bijlage van deze mail (Host plants susceptible to Xylella fastidiosa), staan twee
lijsten met plantensoorten waarvoor en plantenpaspoort verplicht wordt per 1 februari
2016. Verwacht wordt dat deze lijst de komende tijd nog uitgebreid wordt.
In 2015 hebt u een of meerdere plantensoorten aangevoerd die op deze lijst voorkomen.
U dient er zelf zorg voor te dragen dat de planten die u aanvoert en niet in Nederland
geteeld zijn, voorzien kunnen worden van een plantenpaspoort. De organisatie die
daarvoor belast is door uw ministerie zal een bedrijfsinspectie doen en u toestemming
kunnen geven om plantenpaspoorten te gebruiken.
Vanaf 1 februari 2016 moet elke partij van de soort genoemd in de lijst met plantensoorten
voorzien zijn van een plantenpaspoort.
Hierover is in de VBN Algemene productspecificatie Kamer- en Tuinplanten onder andere
het volgende opgenomen:

Wettelijke eisen


Voor producten waarvoor een plantenpaspoort verplicht is, geldt dat minimaal
door de aanvoerder per plant of per verpakkingseenheid een plantenpaspoort moet
zijn toegevoegd.
(Indien producten hieraan niet voldoen, worden deze niet verhandeld).
NB: voor klokaanvoer moet minimaal de kleinste verkoopeenheid (bv een tray) voorzien
zijn van een plantenpaspoort. Als de kleinste verkoopeenheid een pot is, moet dus elke pot
voorzien zijn van een plantenpaspoort.
Bij directe verkoop is het ook zeer gewenst dat minimaal de kleinste verkoopeenheid van
een plantenpaspoort is voorzien, zodat bij verdeling over meerdere deelpartijen altijd een
plantenpaspoort aanwezig is. Eventueel kan de (tussen)handel zelf nieuwe
plantenpaspoorten aan de deelpartijen bevestigen maar dan moet deze (tussen)handelaar
daartoe wel geautoriseerd zijn door de keuringsdienst. En hij moet in zijn administratie
traceerbaarheid naar de oorspronkelijke partij garanderen.
Klik hier voor nadere informatie over het plantenpaspoort:
http://www.naktuinbouw.nl/en/article/plant-passport-guide-companies
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Klik hier voor nadere informatie over de eisen die gesteld worden aan een
plantenpaspoort:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardigeproducten/dossier/plantenpaspoort1/eisen-aan-een-plantenpaspoort
Om uw klanten te informeren dat u een product met een plantenpaspoort aanvoert, kunt u
de kenmerkcode S61 (extra toevoegingen), met code 004 (plantenpaspoort) met uw
partijgegevens meesturen.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan:
Marc de Baan
Coördinator Product
Commercie PT Outdoor Plants
Tel. +31653376638
Mail: Marcdebaan@floraholland.nl
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