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Plantenpaspoort: tips voor de praktijk
De nieuwe wetgeving over de plantenpaspoorten betekent een aanpassing voor velen
binnen de sector. AVBS organiseerde een werkgroep waarbij producenten, handelaars en
toeleveranciers de koppen bijeen staken om de beste praktijken uit te werken. Daaruit
kwamen de volgende handige tips.
Miet Poppe, consulent AVBS
Het plantenpaspoort garandeert een traceerbaarheid
doorheen de volledige professionele keten van planten en
is daarom een verantwoordelijkheid van elke schakel
binnen die keten. AVBS roept iedereen op om een deel van
die verantwoordelijkheid op te nemen om de bijkomende
lasten eerlijk te verdelen.
Om de verantwoordelijkheid te verdelen is het belangrijk
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op voorhand duidelijk te stellen wat er van verschillende
partijen verwacht wordt. Met een aantal praktische tips wil
AVBS producenten, handelaars, afnemers en toeleveranciers een leidraad geven om van bij het begin goede afspraken te maken. Hou daarbij in het achterhoofd dat de wetgeving zo eenvoudig en praktisch mogelijk toegepast wordt
en dat de oplossingen bedrijfsspecifiek zullen zijn.

Wet- en regelgeving

Kies je handelseenheid

Het is belangrijk dat de controlediensten van het FAVV
akkoord gaan met de manier waarop jullie de plantenpaspoorten toepassen. Voor je van start gaat met het toepassen van de nieuwe vorm van plantenpaspoorten kan je
daarom beter dit kort voorleggen aan je FAVV-controleur
(bijvoorbeeld doorsturen ontwerp etiketten). De controleur
kan dan nog proactief bijsturen indien nodig.
ERKENNING AANGEVRAAGD?
Indien je nog niet beschikt over een FAVVerkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten, moet je dit zo snel mogelijk aanvragen
bij het FAVV.

Bekijk je software

Wellicht ligt een deel van de oplossing bij de herprogrammatie van het softwaresysteem. Aarzel niet om met je
softwareleverancier te bespreken welke aanpassingen er
moeten gebeuren en welke prijsafspraken je hierover kan
maken.
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Voor eindproducten in pot die richting detailhandel gaan, is
het aanvaardbaar om voor planten die in trays verkocht
worden de tray als handelseenheid te kiezen. Voor grotere
potmaten die niet in trays gezet worden kan je voor de pot
als handelseenheid kiezen. Tussenproducten die richting
een collega-kweker gaan, kunnen eerder per kar of pallet
gelabeld worden.

Leg het eens voor aan het FAVV
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AVBS raadt aan om op voorhand
een kostprijsberekening te
maken, zodat je een
onderbouwde meerprijs per
etiket kan geven

Probeer te vermijden om plantenpaspoorten in te plannen
tijdens het verkoopklaar maken van partijen.

Vermeld het paspoort in offerten
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Maak voortaan offerten op met vermelding tot op welk
niveau er op jouw bedrijf standaard paspoorten voorzien
worden. Vermeld de prijs best inclusief paspoort zoals je
het standaard op jouw bedrijf aanbrengt. Op deze manier
weet je afnemer wat hij kan verwachten bij levering. Als je
afnemer vraagt om de paspoorten tot op een kleiner niveau
aan te brengen, hou dan rekening met het extra werk.
Wees dan ook consequent om hier een meerprijs per etiket
voor te vragen. Ook het gebruik van een staffelprijslijst
(prijzen gelinkt aan een afgenomen hoeveelheid) kan de
nodige duidelijkheid weergeven.

Berekenen kostprijs voor een meerprijs
AVBS schat dat de kostprijs voor ontwikkeling, het aanbrengen en bijhouden van de administratie van een plantenpaspoort rond de 8 tot 15 eurocent per etiket zal liggen.
Uiteraard is dit slechts een richtprijs en zal dit zeer afhankelijk zijn van het type etiket, type etiketteermachine, en de
mate waarin het aanbrengen geautomatiseerd is.
- AVBS raadt aan om op voorhand de kostprijsberekening op
bedrijfsniveau te maken, zodat je een onderbouwde meerprijs
per etiket kan geven indien de klant hier naar vraagt. Voor
meer informatie of begeleiding hiervoor kan je terecht op de
adviesdienst van het PCS.

Eenvoudiger is beter

Hou ook de traceerbaarheidscode zo simpel mogelijk. Op
dit moment is er voor heel wat producten onzekerheid of
een vrijstelling mogelijk is op de traceerbaarheidscode en
hoe gedetailleerd deze code opgesteld moet worden. Voorzie bij twijfel daarom best een eenvoudige code (bv jaartal,
perceelnummer…) om te beginnen. Indien er meer duidelijkheid is, kan de toepassing van deze code nog steeds
bijgestuurd worden. n

OPGELET, VERANDERING
In België mag het woord 'Plant Passport' in de
toekomst enkel in het Engels vermeld worden
in de rechterbovenhoek van plantenpaspoort.
Het is dus aangewezen om dit niet aan te vullen
met 'Plantenpaspoort' in het Nederlands.

Breng het paspoort aan voor het druk wordt
Bij potplanten voor korte teelten kan je het etiket het best
aanbrengen tijdens het inpotten. Voor langere teelten doe
je dit beter tijdens de laatste handeling op de transportband. Probeer te vermijden om dit in te plannen tijdens
het verkoopklaar maken van partijen. Op die momenten is
de werkdruk veel hoger en is het daarom niet aangewezen
om dan nog paspoorten te moeten bevestigen.
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