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M E M O 

 

Aan : Aanvoerders die in Nederland planten telen 

Van : Loek Barendse 

Kopie : George Franke 

   

Betreft : Bericht Xylella Plantenpaspoort 

 

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/xylella-

fastidiosa 

 

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. 

De Naktuinbouw is door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bevoegd om 

plantenpaspoorten af te geven en/of bedrijven te autoriseren om zelf plantenpaspoorten 

af te geven.  

Teelt u producten in Nederland en bent u nog niet geregistreerd bij Naktuinbouw (of 

eventueel KCB), dan wordt u verzocht contact op te nemen met Naktuinbouw via 

emailadres boomkwekerij@naktuinbouw.nl. 

Naktuinbouw zal dan contact met u opnemen om uw bedrijf te registreren en later om een 

gewaskeuring te doen, om vast te stellen dat het betreffende gewas vrij is van Xylella 

fastidiosa. 

 

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 Algemene productspecificatie Kamer- en Tuinplanten het volgende 

opgenomen: 

 

Wettelijke eisen 
 Ter verhandeling aangeboden producten dienen te voldoen aan de wettelijke 

bepalingen, waaronder de voorschriften die zijn opgesteld door de NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) betreffende de EU-fytosanitaire 
richtlijn.  

 

 Voor producten waarvoor een plantenpaspoort verplicht is, geldt dat minimaal 
door de aanvoerder per plant of per verpakkingseenheid een plantenpaspoort moet 
zijn toegevoegd. De aanvoerder dient te zijn geregistreerd bij een door de NVWA 
aangewezen keuringsdienst (in dit geval Naktuinbouw of KCB). 

(Indien producten hieraan niet voldoen, worden deze niet verhandeld). 
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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/onderwerp/plantenpaspoort 

 

Klik hier voor nadere informatie over de eisen die gesteld worden aan een 

plantenpaspoort:  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardige-

producten/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 de Naktuinbouw (Link naar 

de Naktuinbouw emailadres boomkwekerij@naktuinbouw.nl ) of aan een 

teamleider/procesmanager Productreclamatie FloraHolland: 

Richard Wiegel: +316 31 64 15 81 

Jaap van de Eykel: +316 22 51 50 33  

Ramon Broersen: +31 297 39 05 59 
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