Aanscherping regels plantgezondheid raakt iedereen
Eind 2019 gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. Belangrijkste gevolgen:
vrijwel elke kweker krijgt te maken met plantenpaspoorten, sommige gewassen mogen niet

Wettelijke verplichtingen
Een heel nuttig overzicht van alle regelgeving staat op deze webpagina:
www.naktuinbouw.nl/regelgeving.
Met de daar genoemde nummers van
verordeningen en richtlijnen kan
gezocht worden op de Europese wetgevingssite om de officiële wetteksten
te vinden: eur-lex.europa.eu. Nederlandse overheidwetten zijn te vinden
via de website: wetten.overheid.nl.

meer geïmporteerd worden en de omgang met
gevaarlijke ziekten en plagen verandert.
Elke kweker is er zelf verantwoordelijk
voor dat zijn producten voldoen aan
kwaliteits- en gezondheidseisen. Wie
zich op dit gebied wil oriënteren, kan
in de eerste plaats op de website van
van de NVWA terecht. Ook op de site
van Naktuinbouw wordt verwezen
naar alle relevante wetgeving.
Eind volgend jaar verandert er nogal
wat op het gebied van plantgezondheidsbewaking. Dat komt door de Europese Plantgezondheidsverordening

die in de plaats komt van de Fytosanitaire richtlijn. Een verordening is een
dwingender instrument dan een richtlijn. De EU heeft daarvoor gekozen
vanwege incidenten in het verleden,
maar ook vanwege nieuwe inzichten.
Uitbraken van quarantaine-organismen blijken namelijk niet alleen toe
te schrijven te zijn aan teeltmateriaal,
maar ook aan eindproducten.
Daarom is de regeling voor plantenpaspoorten sterk uitgebreid. Gevolg is

dat elke kweker ermee te maken krijgt,
niet alleen bedrijven die uitgangsmateriaal produceren, maar ook kwekers
die consumentenproducten afleveren.
Voor de laatste categorie is de verandering het grootst.

Importverbod
Een ander gevolg van de nieuwe verordening is het importverbod voor
plantensoorten van buiten de EU met
een hoog fytosanitair risico. Dit kan
voor sommige bedrijven zeer ingrijpend zijn, omdat op de lijst heel gangbare geïmporteerde soorten staan,
bijvoorbeeld Acer, Jasminum, Lonicera.
Ook kwekers die een eigen productie-

locatie hebben buiten de EU, kunnen
hiermee te maken krijgen.
Op 14 december dit jaar viel het definitieve besluit wat er op de lijst komt.
Tot die tijd werd de lijst aangepast op
grond van de vele reacties, momenteel
meer dan 200. Het overzicht daarvan
staat op de EU-website ec.europa.eu
maar is daar lastig te vinden. Op de
volgende manier zijn zowel de lijst
als de reacties vanuit de hele EU te
vinden: ga naar www.naktuinbouw.nl.
Zoek op ‘importverbod’ en kies bij
de resultaten het artikel ‘NVWA,
geef feedback op EU-importverbod
39 houtige planten’. In dit artikel staan
de betreffende linken.

ing, maar bijvoorbeeld wel de eis dat
plantmateriaal dat het bedrijf verlaat,
vrij van de RNQP’s moet zijn. Van de
andere kant krijgen sommige van de
gevaarlijkste quarantaine-organismen
een prioriteitsstatus. Hiervoor moeten
crisisdraaiboeken klaarliggen.

Tot slot wordt er meer werk gemaakt
van bewustwording onder het grote
publiek. Door het vele reizen is het
risico van verspreiding van gevaarlijke
ziekten sterk toegenomen, als mensen
plantaardig materiaal meenemen uit
het buitenland.
l

Q-organismen
Belangrijke websites
ec.europa.eu
www.naktuinbouw.nl/plantgezondheidsverordening
www.naktuinbouw.nl/regelgeving
wetten.overheid.nl
eur-lex.europa.eu
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Verder worden de quarantaine-organismen opnieuw tegen het licht gehouden.
Sommige verliezen die status en komen
op de lijst van regulated non-quarantaine pests (RNQP). Hiervoor gaan minder strenge regels gelden: geen uitroei-

>>>
Buitenstebinnen
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‘Internet of plants’

CASE :

Markttoegang tot Europa en derde landen

‘Rompslomp valt mee
als je op tijd begint

Slim en snel schakelen.
Dat is van levensbelang

Van den Dool Botanic in Boskoop had al in zeer beperkte

voor Nederland als expor-

mate te maken met plantenpaspoorten, maar eind 2019

terend land. Of het nu om

verandert dat drastisch.

zaden, bomen of jonge

Dan moeten al hun producten voor de retail – veelal bloeiende heesters – voorzien zijn van zo’n paspoort. “Het geeft
wel wat meer werk, maar als je alles netjes op orde hebt,
valt het mee”, zegt Peter van Groningen, verantwoordelijk
voor de tuincentra-producten. “Je moet goed registreren en
nu al beginnen met de omzetting. Dan heeft het niet zo’n
grote impact.”
Al hun planten hebben een etiket; daar kan het paspoort
gemakkelijk op gedrukt worden. Er gelden heel specifieke
eisen aan de lay-out, die over heel Europa hetzelfde zijn.
Van den Dool Botanic kweekt het overgrote deel van de
planten zelf; slechts 10% komt uit de import. “Wij kopen
alleen bij vaste betrouwbare leveranciers. Die moeten
aantonen dat ze zelf alles correct doen door middel van
hun registratie. Daarmee beperk je risico’s”, vertelt hij.

planten gaat, het is levend

Bescherming
Hoe kijkt hij tegen de paspoortplicht aan? “Ik vind het wel
goed dat het zo geregeld wordt. ‘Vrijheid blijheid’ werkt
niet. Als er een besmettingsbron gevonden mocht worden,
heeft iedereen in een cirkel eromheen er last van. Met de
paspoorten verklein je de kans op calamiteiten en maximaliseer je traceerbaarheid. Ik verwacht dat het effect ook
marktbescherming voor de kwekers is”, zegt hij.
Het bedrijf heeft diverse productielocaties. Elke locatie
heeft een eigen paspoortnummer gekregen, gekoppeld aan
de KvK-registratie. “We waren goed op de hoogte van de
nieuwe regels, maar het was goed dat Naktuinbouw even
heeft geholpen het juridisch ook goed te regelen”, geeft hij
aan.
l
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BLOEIMAAND: 5-6
MOIS DE FLORAISON: 5-6

MONTH OF FLOWERING: 5-6
BLÜHMONAT: 5-6

HOOGTE: 80 cm
HAUTEUR: 80 cm

HEIGHT: 80 cm
HÖHE: 80 cm

;

WINTERHARDHEID: -12°C
RUSTICITÉ: -12°C

HARDINESS: -12°C
WINTERHÄRTE: -12°C

z

SNOEIMAAND: 8
MOIS DE TAILLE: 8

MONTH OF PRUNING: 8
MONAT FÜR RÜCKSCHNITT:8
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Plantenpaspoort / Plant Passport

A Botanische naam

B Iso-code lidstaat - registratienummer

C Traceerbaarheidscode

D Iso-code land van oorsprong / productie

G a rd e n | B a lco n y | Te r ra ce
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mogelijk ongehinderd
onderweg moet zijn van
producent naar klant.
Met e-CertNL, voorheen
CLIENT Export, kunnen
exporteurs snel aan de
juiste certificaten komen.

www.doolbotanic.com

EUCRYPHIA
LUCIDA

t

materiaal dat liefst zo kort

Eucryphia
NL-625006615

NL

NL

Voor de verhandeling van stekken,
zaden, planten en bomen binnen
de Europese Unie (EU) is een plantenpaspoort nodig. Dit document geeft de
producent, de identiteit en de herkomst van een zending weer. Bovendien bewijst het paspoort dat de
producent voldoet aan de geldende
regels en eisen van de Europese Fytorichtlijn. Naktuinbouw kan bedrijven
onder voorwaarden autoriseren om
deze documenten zelf aan de zending
te bevestigen.

plaats. Het systeem geeft vervolgens
aan welke controles een keurmeester
nog moet uitvoeren tijdens de inspectie. De NVWA voert de exportinspecties uit. Lees op www.naktuinbouw.nl
(zoekwoord export) meer over exportkeuringen, regelgeving en de procedures. De keurmeesters accorderen
de certificaten in e-CertNL en voorzien deze van een waarmerkstempel
en handtekening als ze aan de eisen
voldoen.

Veel voordelen
Elektronisch systeem
Voor zendingen buiten de Europese
Unie zijn meer formaliteiten nodig.
In 2007 is een begin gemaakt met
e-CertNL. Dit is het elektronische
systeem van de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit (NVWA) dat de
aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt. Exporteurs moeten hiervan gebruikmaken. Zij voeren digitaal
alle voor export noodzakelijke gegevens in. Via daaraan gekoppelde systemen vinden automatische controles

Het uitgeven van elektronische certificaten heeft veel voordelen. Exporteurs
kunnen bijvoorbeeld hun eigen systeem koppelen aan dat van e-CertNL
en daarmee de logistiek binnen hun
bedrijf verbeteren en versnellen.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het compleet maken van
het systeem en de afstemming op
regelgeving in ontvangende landen.
Dat proces is inmiddels zo goed als afgerond. E-CertNL bevat alle eisen van
derde landen en maakt ze inzichtelijk.
>>>
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