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Erkenningsvoorwaarden voor producenten, gemeenschappelijke opslagplaatsen, 

verzendingscentra, andere personen of invoerders van bepaalde planten of plantaardige 

producten 
 

Bijlage II.17.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van 

de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

PAP Omschrijving : Boomkwekerij – zaaizaden met plantenpaspoort (erkenning) 

Plaats : boomkwekerij (Code PL69) 
Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR210) 

 
PAP Omschrijving : Boomkwekerij – ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met 

plantenpaspoort 

Plaats : boomkwekerij (Code PL69) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort 

vereist is (Code PR209) 

 
PAP Omschrijving : Boomkwekerij – Phytophthora ramorum gevoelig plantgoed en 

vermeerderingsmateriaal 

Plaats : boomkwekerij (Code PL69) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : plantgoed en vermeerderingsmateriaal van voor Phytophthora ramorum gevoelige 

waardplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR217) 

 
PAP Omschrijving : Sierteeltbedrijf – ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met 

plantenpaspoort 

Plaats : sierteeltbedrijf (Code PL91) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort 

vereist is (Code PR209) 

 
PAP Omschrijving : Sierteeltbedrijf met plantenpaspoort 

Plaats : sierteeltbedrijf (Code PL91) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR113) 

 
PAP Omschrijving : Vermeerderingsbedrijf – zaaizaden met plantenpaspoort 

Plaats : vermeerderingsbedrijf (Code PL60) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR210) 

 
PAP Omschrijving : Vermeerderingsbedrijf – ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met 

plantenpaspoort 

Plaats : vermeerderingsbedrijf (Code PL60) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort 

vereist is (Code PR209) 

 
PAP Omschrijving : Vermeerderingsbedrijf – aardappelpootgoed met plantenpaspoort 

Plaats : vermeerderingsbedrijf (Code PL60) 
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Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR207) 

 

 
PAP Omschrijving : Boerderij – zaaizaden met plantenpaspoort 

Plaats : landbouwbedrijf (Code PL42) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR210) 

 
PAP Omschrijving : Boerderij – ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal met plantenpaspoort 

Plaats : landbouwbedrijf (Code PL42) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort 

vereist is (Code PR209) 

 
PAP Omschrijving : Boerderij – aardappelpootgoed met plantenpaspoort 

Plaats : landbouwbedrijf (Code PL42) 

Activiteit : productie (Code AC64) 

Product : aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR207) 

 
PAP Omschrijving : Groothandel sierplanten plantenpaspoort (erkenning) 

Plaats : groothandelaar (Code PL47) 

Activiteit : groothandel (Code AC97) 

Product : sierplanten waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR113) 

 
PAP Omschrijving : Groothandel zaaizaden plantenpaspoort (erkenning) 

Plaats : groothandelaar (Code PL47) 

Activiteit : groothandel (Code AC97) 

Product : zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR210) 

 
PAP Omschrijving : Groothandel ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal plantenpaspoort 

(erkenning) 

Plaats : groothandelaar (Code PL47) 

Activiteit : groothandel (Code AC97) 

Product : ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort 

vereist is (Code PR209) 

 
PAP Omschrijving : Groothandel aardappelpootgoed plantenpaspoort (erkenning) 

Plaats : groothandelaar (Code PL47) 

Activiteit : groothandel (Code AC97) 

Product : aardappelpootgoed waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is (Code PR207) 

 

 
Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag: 

- een bijgewerkt plan verstrekken van de bedrijfsterreinen en percelen waarop de producten worden 

geteeld, geproduceerd, opgeslagen, bewaard of gebruikt door de producent of waarop ze 

aanwezig zijn 
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Infrastructuur Uitrusting Exploitatie 
 

De erkende operator levert 
alleen plantenpaspoorten af 
voor planten, plantaardige 
producten of andere 
materialen onder zijn 
verantwoordelijkheid en in 
vestigingen, collectieve 
opslagplaatsen en 
verzendingscentra onder zijn 
verantwoordelijkheid in 
België (2). 

 De professionele operator wijst een 
persoon aan die verantwoordelijk is 
voor fytosanitaire aangelegenheden. 
Deze persoon is verantwoordelijk 
voor de communicatie met het FAVV 
(1). 

 De operator beschikt over de 
nodige uitrusting en installaties om 
de vereiste visuele onderzoeken uit 
te voeren en maatregelen te nemen 
om de verspreiding van schadelijke 
organismen te voorkomen (1). 

De persoon die verantwoordelijk 
is voor fytosanitaire 
aangelegenheden heeft de 
nodige kennis van de regels die 
van toepassing zijn op de 
onderzoeken die moeten worden 
uitgevoerd op planten, 
plantaardige producten en 
andere materialen die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen (ref. 
1 en 3), betreffende 
quarantaineorganismen van de 
EU (4), schadelijke organismen 
waarvoor noodmaatregelen 
bestaan, quarantaineorganismen 
van beschermde gebieden (ZP) 
(5) en RNQP's (gereguleerde 
niet-quarantaineorganismen) (6) 
die deze kunnen besmetten: 
1. Deze kent ten minste de door 

het Agentschap verstrekte 
technische richtsnoeren 
inzake prioritaire 
quarantaineorganismen en 
kan een lijst opstellen van de 
prioritaire quarantaine-
organismen die op zijn 
gewassen van toepassing 
zijn (ref. 7 en 19); 

2. Deze verricht het onderzoek 
op geschikte momenten en 
rekening houdend met de 
betreffende risico’s (3); 

3. Deze voert het onderzoek uit 
op de door de operator 
gebruikte locaties (3); 

4. het onderzoek bestaat ten 
minste uit een visueel 
onderzoek, aangevuld met 
inspecties, bemonstering en 
analyse, in geval van 
verdenking van de 
aanwezigheid van een 
schadelijk organisme (3). 

 
Indien nodig zorgt de erkende 
operator voor adequate opleiding 
van zijn personeel dat betrokken 
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is bij het visuele onderzoek dat 
vereist is voor de afgifte van 
plantenpaspoorten, zodat het 
over de nodige kennis beschikt 
om deze taak naar behoren uit te 
voeren (12). 

  De operator controleert of de 
planten, plantaardige 
producten en andere 
materialen waarvoor een 
plantenpaspoort vereist is, 
inderdaad een 
plantenpaspoort hebben op de 
kleinste geleverde/ontvangen 
handelseenheid (ref. 9 en 20). 
 
Hij kent de lijst van planten, 
plantaardige producten en 
andere materialen waarvoor 
een plantenpaspoort is vereist 
voor het verkeer binnen de EU 
(10), alsmede de lijst van 
planten, plantaardige 
producten en andere 
materialen waarvoor een 
plantenpaspoort met de 
vermelding "ZP" is vereist voor 
het binnenbrengen in en het 
verkeer binnen bepaalde 
beschermde gebieden (11). 

  Wanneer de operator de 
aanwezigheid van een 
quarantaineorganisme op planten, 
plantaardige producten of andere 
materialen onder zijn 
verantwoordelijkheid vermoedt of 
constateert, stelt hij de lokale 
controle-eenheid (LCE) van de 
plaats waar de bevinding is gedaan, 
onmiddellijk daarvan in kennis (8). 
 
In geval van een door de LCE 
bevestigde besmetting neemt de 
operator onmiddellijk 
voorzorgsmaatregelen om de 
vestiging en verspreiding van het 
schadelijk organisme te voorkomen. 
De operator voldoet aan de LCE-
instructies en past deze toe (8). 

  De operator annuleert het 
plantenpaspoort en trekt het zo 
mogelijk terug uit de 
commerciële eenheid die onder 
zijn verantwoordelijkheid valt, 
wanneer hij vaststelt dat niet 
langer aan de voorwaarden voor 
de afgifte van het 
plantenpaspoort wordt voldaan 
(18). 
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 De operator respecteert de 
volgende voorwaarden: 
1. hij bewaart de resultaten van 

visuele waarnemingen (soort 
waarneming, datum en 
resultaten) en bewaart deze 
gedurende ten minste 3 jaar (3); 

2. hij bewaart eventuele resultaten 
van laboratoriumanalyses 
gedurende ten minste 5 jaar 
(17); 

3. hij meldt de ligging van de 
percelen uiterlijk op 30 april (14); 

4. hij doet voor 30 april aangifte 
van de geteelde geslachten of 
soorten (14); 

5. hij beschikt over 
traceerbaarheidssystemen en -
procedures om in alle stadia van 
de productie, verwerking en 
distributie de verplaatsing van 
partijen (of commerciële 
eenheden) van planten binnen 
en tussen de eigen vestigingen 
te kunnen volgen (15): 
a. hij beschikt over een register 

IN van binnenkomende 
planten om te controleren 
wat hij koopt en gebruikt 
(15); 

b. hij beschikt over een register 
OUT van uitgaande planten 
om te controleren wat hij 
verkoopt en verstrekt (15); 

c. hij beschikt over een 
systeem of procedures voor 
het koppelen van 
binnenkomende en 
uitgaande producten (16); 

d. de gegevens die in deze 
registers moeten worden 
opgenomen zijn: aard, 
identificatie, hoeveelheid, 
datum van 
ontvangst/levering, 
identificatie van de 
bedrijfseenheid die het 
product levert of in 
ontvangst neemt (21); 

e. hij bewaart deze registers 
gedurende ten minste 5 jaar 
(13). 

De operator bepaalt en controleert 
de kritieke punten van de 
productieprocessen (12). Kritische 
controlepunten zijn de handelingen 
die een risico inhouden voor het 
binnenbrengen of de verspreiding 
van schadelijke organismen. 

  Alle wijzigingen die van invloed 
kunnen zijn op de verleende 
erkenning moeten zo spoedig 
mogelijk aan het Agentschap worden 
meegedeeld (14). 

 

 
(1) Art. 1 van de gedelegeerde verordening (EU) 2019/827 betreffende criteria waaraan de 

professionele marktdeelnemers moeten voldoen om te beantwoorden aan de voorwaarden 
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van artikel 89, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 
Parlement en de Raad, en procedures om te waarborgen dat aan die criteria wordt voldaan 

(2) Art. 84 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(3) Art. 87 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(4) Bijlage II van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031. 

(5) Bijlage III van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031. 

(6) Bijlage IV van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031. 

(7) Art. 2 van gedelegeerde verordening (EU) 2019/827 betreffende criteria waaraan de 
professionele marktdeelnemers moeten voldoen om te beantwoorden aan de voorwaarden 
van artikel 89 van Verordening (EU) 2016/2031, en procedures om te waarborgen dat aan 
die criteria wordt voldaan 

(8) Art. 14 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(9) Art. 79 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(10) Bijlage XIII van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031. 

(11) Bijlage XIV van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 
voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031. 

(12) Art. 90 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(13) Art. 11 van het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen. 

(14) Art. 66 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(15) Art. 69 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(16) Art.70 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(17) Bijlage II van het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 

(18) Art. 95 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(19) Door het FAVV verstrekte fiches met technische richtsnoeren voor professionele operatoren die 
plantenpaspoorten afgeven: https://www.favv-
afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/fichestechnischerichtsn
oeren/  

(20) Art. 80 van verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten. 

(21) Art. 6 van het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in 
de voedselketen. 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/fichestechnischerichtsnoeren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/fichestechnischerichtsnoeren/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/fichestechnischerichtsnoeren/

