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Het plantenpaspoort wordt verplicht

• Op elke handelseenheid planten moet een fysiek 

plantenpaspoort zitten vanaf 14 december 2019

• Alle kwekers- en handelsbedrijven moeten zich 

registreren 
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Nieuwe EU regelgeving

Plant Passport

A. Botanische naam

B. Fytosanitair registratienummer

C. Traceerbaarheidscode

D. Iso code land van oorsprong

Waarom deze regelgeving

Internationalisering

Klimaatverandering

Minder middelen

Traceerbaarheid is cruciaal 

om (uitbraken van) ziektes 

te beheersen



Ziekten en plagen reizen ook
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Betere bescherming van de EU tegen ziekten en plagen

Behoud van vrij handelsverkeer en markttoegang

Lidstaten zijn beter in staat maatregelen te nemen bij vondst

Meer mogelijkheden om risico’s te verminderen 

Meer aandacht voor traceerbaarheid van producten

Meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven

Harmonisatie binnen EU

Herziening fytosanitaire regelgeving EU
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Plantgezondheidsverordening (PHR) 

Wie: 

Alle Europese bedrijven met fytosanitair gereguleerd plantmateriaal

Wat verandert er:

A. Registratieplicht voor alle professionele marktdeelnemers

B. Vernieuwde regels voor gebruik en lay-out van het plantenpaspoort

C. Administratieplicht in handelsketen



Nieuwe regels lay-out PPP gelden per 14 december 2019

Herkenbaar: 
• altijd met de Europese vlag
• altijd met de tekst ‘Plant Passport’
• altijd met de elementen A, B, C en D
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Regels voor lay-out plantenpaspoort
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Nieuwe regels lay-out PPP gelden per 14 december 2019

Tekst is duidelijk zichtbaar & leesbaar: ‘met het blote oog’
Gescheiden van andere informatie afgedrukt: ‘gemakkelijk zichtbaar’
Uniform: het geheel heeft een vierkante- of langwerpige vorm

Enige flexibiliteit : grootte, verhoudingen, afscheidingslijn, lettertype

Regels voor lay-out plantenpaspoort



C. Administratieplicht t.b.v. tracering 
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✓ Elke marktdeelnemer die handelt in gereguleerd materiaal
✓ Administratieplicht geldt ook voor bloemist, hovenier, tuincentrum etc. 
✓ Vastleggen informatie facturen en leveringsnota’s: vooruit- en terugtracering
✓ Bij afgifte en vervanging PP: ook alle PP informatie bewaren
✓ Bewaartermijn is 3 jaar
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Teler

Handel: 

splitst of combineert

handelseenheid

Handel: 

splitst handelseenheid niet

Winkel

Webwinkel

Consument

Registratie

Autorisatie PP

Aanbrengen PP

Administratie

Meldingsplicht

Registratie

Administratie

Meldingsplicht

Registratie

Autorisatie PP

Aanbrengen PP

Administratie

Meldingsplicht

Administratie

Meldingsplicht

Registratie

(Autorisatie PP)

Administratie

Meldingsplicht

Meldingsplicht

Pakketdienst

Meldingsplicht

Veredelaar

Registratie

Autorisatie PP

Administratie

Meldingsplicht



Gevolgen van het plantenpaspoort (PP) in de keten
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RFH
Kweker Koper

• Is juridisch geen partij
• Moet een fysiek PP aanmaken & 

toevoegen

• Digitaal meegeven PP gegevens kost 

extra tijd en is juridisch niet 

noodzakelijk maar zeer gewenst vanuit 

klant

• Toevoegen PP per zo groot mogelijke 

handelseenheid geeft minste kosten 

kweker

• Afwezigheid van een PP is een 

economisch delict

• Invoegen van PP op de fysieke 

etiketten van kopers die kwekers voor 

hen op de producten plakken

• Digitaal ontvangen PP data verkleint 

risico en werk koper (bv voor 

arrangementen)

• Toevoegen PP per zo klein mogelijke 

handelseenheid zorgt voor minste risico 

en kosten koper

• Afwezigheid van een PP is een 

economisch delict

Tegengestelde belangen 

=

Kansen voor RFH!

1. De te implementeren werkwijze moet leiden tot de laagst mogelijke kosten in de keten.

2. Wij faciliteren dat de kweker in doorberekenen kosten

Met 2 uitgangspunten



Belangrijkste next steps
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1. Discussie ‘verdeeleenheid’ Uitgangspunten discussie ‘verdeeleenheid’

Kwekers en kopers bij elkaar brengen en als RFH

beslissen over op welk niveau het PP aanwezig dient te

zijn op partijen op de klok:

Kweker

RFH

Koper

10 cm

19 cm
of

10 cm

• RFH zal geen plantenpaspoorten plakken / printen op 

distributiebon.

• RFH zal geen wezenlijke aanpassingen doen in huidige 

EAB/klok , logistieke of financiële ICT processen

• De huidige VBN regels op de klok blijven tijdelijk 

gehandhaafd. Dit betekent (over het algemeen) per tray 

of vanaf potten van 19cm.



Belangrijkste next steps
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2. Realisatie in FloriDay 3. Stamdata FloriCode

Voldoende capaciteit FloriDay functionaliteit aangaande het

plantenpaspoort te realiseren.

Bij realisatie is het handig om de functionaliteit eind Q3 klaar te

hebben zodat kwekers en kopers geen alternatieven in

(hoeven te) richten en software leveranciers tijd hebben om

onze API te bevragen / in te bouwen.

• Plantenpaspaspoort generatie door kwekers: M

• API beschikbaar stellen voor opvragen van plantenpaspoort informatie: 

M

• Meesturen van sleutel in EKT/Desadv bericht : M

Sizes zijn afgezet tegen FloriDay epics en ze botsen in

principe niet met andere functionaliteiten.

Samen met FloriCode en FloriDay bekijken welke data

nodig is, hoe dit wordt verkregen en wie dit beheert.

4. Uitrol Communicatie 
• Communicatieplan RFH algemeen

• Communicatieplan Floriday

5.Fysieke controle en afhandeling naar kweker
• Controle bij inslag door logistiek en afhandeling

door kwaliteit

6.Vaststellen heffing voor eerlijke verdeling kosten 
• MT RFH 



Het MT Royal FloraHolland heeft de volgende beleidslijnen 
vastgesteld:

• Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor alle planten met ingang van 14 december 2019. 

• Om de keten te ontzorgen en de marktplaats te versterken verplichten we het plantenpaspoort 

op plantniveau vanaf potmaat 10 per 14 december 2019.

• Royal FloraHolland handhaaft de regels als volgt:

– Plantenpaspoort minimaal per tray en per los te verkopen plant vanaf potmaat 19 (op 

basis van huidige VBN-regels) vanaf 14 december 2019

– Plantenpaspoort minimaal per plant vanaf potmaat 10 vanaf 1 juli 2020. 

Als het plantenpaspoort niet/niet juist aanwezig is, wordt niet geveild.

• Royal FloraHolland ontzorgt ketenpartijen rond het plantenpaspoort digitaal via Floriday.

• MT Royal FloraHolland komt met een voorstel om de kosten in de keten eerlijk te verdelen.
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Floriday

Plantenpaspoort
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1. Invulling plantenpaspoort
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Botanische naam maakt onderdeel uit van de 

artikelstam in Floriday. Suggestie vanuit de Floricode

VBN structuur. Zo niet, door de kweker in te vullen.

Positie A
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Het fytosanitaire nummer maakt onderdeel uit van de 

bedrijfsinstellingen. Mogelijk ingevuld door Floricode. 

Zo niet, door de kweker.

Positie B
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Positie C

De traceerbaarheidscode vullen we in het geval van 

een levering naar de klok met het BatchId.

Bij directe orders geplaatst op een verkoopkanaal

gebruiken we het SalesOrderId.

Beide zijn te herleiden tot de bron via API
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Positie D

Het land van herkomst is een verplichte in te vullen

door de kweker
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Afhandeling & levervoorwaarden
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Levervoorwaarden

De kweker kan in zijn levervoorwaarden opnemen op 

welke eenheid het paspoort geleverd wordt.
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Ingestelde levervoorwaarden door een

kweker zijn zichtbaar op de verkoopkanalen

Zichtbaar op verkoopkanalen
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Afhankelijk van de instellingen bij de levervoorwaarden 

genereren we het aantal benodigde paspoorten.

Printen van de paspoorten
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Formaat van het plantenpaspoort

Gegenereerde PFD
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> Kweker kan floriday gebruiken al plantenpaspoort generator 
en hieruit stickers afdrukken

> Kweker heeft mogelijkheid uitvoering (tray/plantniveau) vast
leggen in leveringvoorwaarden

> Sleutels zitten in berichten (vb. EKT, DESADV waarmee
plantenpaspoort data opvraagbaar zijn

> Via API stelt Floriday aan klanten plantenpaspoort data ter
beschikking. 

> De traceerbaarheidscode kan in Floriday gegenereerd worden

> Traceerbaarheidscode kan worden opgezocht door
de kweker

> Zichtbaar via kenmerk op de klok/aanbod of het op PP plantniveau 
aanwezig is



Aandachtspunten 

Wanneer mag ik labels maken?

• Als je geregisteerd staat en geautoriseerd bent door de Naktuinbouw, KCB. BKD.

• PS Je mag geen labels bijdrukken van voorgaande schakel

Wat is digitaal vereist?

• Digitaal helpt de volgende schakels het adminstratie en vervangingsplicht makkelijker in te vullen. Maar is wettelijk geen 
verplichting. Fysiek aanwezig zijn is verplicht.

Bewaarplicht data, wanneer wel en niet nodig?

• Zie vorige sheets

Wie moet waar registeren en geautoriseerd worden?

• Kwekers plantaardig materiaal Naktuinbouw

• Bollenkwekers BKD

• Handelaren KCB
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Bijzonderheden

Hoe werkt PP invullen bij arrangementen?

• Bij A: Botanische naam mag je meer geslachtsnamen invullen. In enkele gevallen ook familienaam (alleen met 
toestemming Naktuinbouw)

Hoe werkt PP invullen bij mixbakken?

• Op alle planten in de mix een plantenpaspoort

OF

• Bij A: Botanische naam mag je meer geslachtsnamen invullen. In enkele gevallen ook familienaam (alleen met 
toestemming Naktuinbouw)

• Bij B: Eigen Fytosanitair registratienummer meegeven

• Bij D landcode indien planten uit meerdere landen afkomstig ook de ISO codes van die landen meegeven

Hoe werkt het bij internet handel?

Plantenpaspoort moet aanwezig zij  tot en met  de consument
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Vragen?
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Plantenpaspoort en MarCom

Aanpak:

1. FAQ page Op royalfloraholland.com. (Zie opzet in volgende 3 slides)

2. 3 korte filmpjes waarin de grootste problemen en vooral ook oplossingen worden besproken. 
Elk met bekenden uit de sector.

3. Een social media campagne en een Google Ads campagne om te zorgen dat de video’s 
iedereen bereiken.

4. Vlog van de veilingmeester

5. Grote ad op de achterkant van de GROW (komt uit in oktober)
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Plantenpaspoort
“Wat? Niet meer veilen zonder plantenpaspoort?”



Wat betekent het plantenpaspoort voor u?

Per 14 december 2019 krijgt u te maken met nieuwe EU wet- en 

regelgeving rondom de plantenpaspoortplicht.
Dit betekent voor u dat bij elke verhandelde partij planten een fysiek paspoort moet zitten. De 

nieuwe verordening zorgt ervoor dat het plantenpaspoort makkelijker herkenbaar is en dat bij 

besmettingen de mogelijke bron gemakkelijker te traceren is. Verhandelt u een partij zonder 

fysiek plantenpaspoort, dan begaat u een economisch delict. 

Nog niet 

geregistreerd?

Wel 

geregistreerd!
Ik heb alles al 

geregeld!
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Nog niet 

geregistreerd?
Geregistreerd! Alles geregeld

Verplicht vanaf 

14 december 2019

Hoe pas ik het 

plantenpaspoort toe?
Hoe kan ik dit doorvoeren 

in mijn administratie?

➢ Hoe kan ik me 

registreren?

➢ Waarom is het 

plantenpaspoort 

belangrijk?

➢ Moet ik me registreren?

➢ Wel geregistreerd, maar 

nog niet geautoriseerd?

➢ Tips omtrent printen

➢ Tips omtrent plaatsing

➢ 7 dingen die je niet 

moet doen

➢ Wat is een zichtbaar 

plantenpaspoort 

volgens RFH?

➢ Data veilig en 

inzichtelijk in Floriday

➢ Plantenpaspoort 

checklist

➢ Let op! Verandering in 

de EAB

Meer informatie over het plantenpaspoort

Vanaf welke 

potmaat?
Bekijk het overzicht 

van potmaten.

Meer info ->

Door-

berekenen?
RFH maakt het 

makkelijk en eerlijk

Meer info ->

Bijzondere 

situaties
Geen standaard 

plantenkweker?

Meer info ->

Floriday

biedt gemak
Codes worden voor 

u gegenereerd!

Meer info ->



Klimaatverandering & toename bevolking 
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Toename wereldbevolking tot >10 miljard mensen in 2050



Handel vanuit EU neemt toe
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Agrarische export van EU-27 (2015): > 514 miljard euro

Bron: UN-Comtrade, Royal FloraHolland, Rabobank, 2016


