VASTE PLANTEN

Partijaangifte is voor de gewassen vaste
planten, Freesia en Nerine vanaf 2017 verplicht als zij geëxporteerd worden naar
de Verenigde Staten en Canada Maar wat
betekent dit voor telers en exporteurs?
Tien vragen en antwoorden aan Naktuinbouw over de partijaangifte.
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Verplichte partijaangifte
voor vaste planten,
Freesia en Nerine
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1 Waarin verschilt partijaangifte van

perceelsaangifte?
De perceelsaangifte is verplicht voor alle Naktuinbouw geregistreerde Boomkwekerij bedrijven. De aangifte moet worden gedaan voor 1
juni 2017. Deze datum wordt wettelijk gezien
als de start van het keurseizoen. Hiervoor moet
het digitale formulier worden gebruikt waarop Naktuinbouw al een aantal gegevens heeft
ingevuld. De aangifte moeten worden gedaan
via mijnNaktuinbouw op de website van Naktuinbouw; www.naktuinbouw.nl.
De perceelsaangifte wordt gebruikt door Naktuinbouw om bij alle geregistreerde bedrijven
een goede veldinspectie te doen. Hierin staan
de benodigde basisgegevens vermeld die nodig
zijn voor een veldinspectie. Voor handel in
Nederland en de EU volstaat nog teeltaangifte
op perceelsniveau.
Partijaangifte is in 2017 nieuw voor vaste planten, Freesia en Nerine. Naast het doen van perceelsaangifte is het ook voor PSI-export naar
de VS en Canada verplicht om op partijniveau
aangifte te doen per perceel. De partijaangifte is veel gedetailleerder en zoomt in op iedere partij die geteeld wordt. De partijgegevens
mogen later dan 1 juni 2017 aangeleverd worden, maar wel voor 1 augustus 2017.

2 Wie moet partijaangifte doen?
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Telers van vaste planten, Freesia en Nerine
in de volle grond, die eventueel geëxporteerd
worden naar de Verenigde Staten en Canada
via het PSI-systeem.

3 Waarom is partijaangifte nodig?
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Alleen een perceelsaangifte voor de VS en/of
Canada accepteert USDA, NVWA en dus ook
Naktuinbouw niet meer. Bedrijven en telers
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waarvan hun plantmateriaal uiteindelijk via
het PSI-systeem wordt geëxporteerd naar de
VS en/of Canada moeten dit jaar verplicht op
partijniveau teeltaangifte doen. Bedrijven hebben namelijk een uniek partijnummer (certificaatnummer) nodig voor de export. Dit partijnummer garandeert dat deze onderliggende
partijen zijn geïnspecteerd en voldoen aan de
strengere eisen die de VS/Canada stellen.

4 Waarom is partijaangifte beter dan

perceelsaangifte?
Bij partijaangifte wordt meer informatie vastgelegd over de teelt. Met name voor landen buiten Europa is dit van belang om te weten. Dit
omdat ze dan een inschatting kunnen maken
van de kwaliteit die in het betreffende land
wordt toegelaten.

5 Wat zijn de voordelen van aangifte
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doen per partij?
Naktuinbouw keurt de partijen en voorziet
deze van informatie die (in een later stadium) voor het Ketenregister van belang is. Hierdoor weten ondernemers zeker dat de partijen zowel binnen als buiten de EU verhandeld
kunnen worden. Afnemers die gebruik maken
van het Ketenregister (bijvoorbeeld de bloembollenhandelsbedrijven) vragen om een partijnummer. In dat geval is teeltaangifte per partij
zeker aan te raden. Ongeacht of de partij uiteindelijk binnen of buiten de EU wordt afgezet.

6 Moet een teler ook nog perceelsaan6

gifte doen?
Ja, ieder bedrijf moet eerst perceelsaangifte
doen. Dit kan tot 1 juni. De aanvullende partijaangifte kan tot 1 augustus doorgeven worden.
Hoe eerder Naktuinbouw deze gegevens bin-

nen heeft, hoe efficiënter de keuring uitgevoerd
kan worden.

77 Zijn er extra kosten aan verbonden?

Naktuinbouw brengt geen extra keuringskosten voor keuren per partij in rekening. Deze
manier van keuren neemt Naktuinbouw al mee
in de standaardkeuring. Als een partij wordt
afgekeurd, dan geldt dat alleen voor de betreffende partij.

at moet je doen als de eindbestem87 Wming
van de planten nog onbe-

kend is?

Als de planten nog geen definitieve bestemming hebben, dan moet een teler er rekening
mee houden dat de toekomstige koper(s) deze
planten misschien wel wil exporteren naar de
VS of Canada. Naktuinbouw adviseert om in
dergelijke gevallen altijd teeltaangifte per partij
te doen. Het materiaal is anders niet VS/Canada-geschikt en kan het ook niet meer worden.
Het is als bedrijf goed om naar de gehele keten
en verder dan alleen het eigen afleveradres te
kijken. Dit voorkomt onnodige stagnatie bij
export.

99 Gaan meer afzetmarkten het voorbeeld
van de VS en Canada volgen?

Japan en Zuid-Korea hebben al strengere eisen
op partijniveau voor quarantainevrije export
naar deze landen. Ook gaat Japan voor een
aantal vaste planten op partijniveau strengere
eisen stellen voor aaltjes.

10 Waar is meer informatie te krijgen?
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Voor meer informatie is de teamadministratie Keuringen van Naktuinbouw bereikbaar via
e-mail: boomkwekerij@naktuinbouw.nl.

