Tuinaanleg- en onderhoud

Plantenpaspoort ook verplicht
voor tuinaanleg
Sinds 14 december 2019 is een nieuwe Europese regelgeving in werking met de
algemene invoering van plantenpaspoorten als de meest in het oog springende maatregel. Dat heeft ook gevolgen voor tuinaanleggers.
Miet Poppe – consulent AVBS
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De fytosanitaire regelgeving slaat op
de hele professionele keten van bloemen en planten. Europa is heel duidelijk: er moet een strikt en streng
fytosanitair beleid zijn om het Europese grondgebied te beschermen
tegen de insleep en verspreiding van
ziekten en plagen. Sinds 14 december
2019 is dat strenger beleid ook een
feit. De plantgezondheidswetgeving is
stevig aangepast en legt veel meer de
klemtoon op het voorkomen dat
ziekten en plagen zich kunnen verspreiden. De maatregelen die getroffen worden bij het vinden van een
quarantaineziekte of plaag zijn vaak
drastisch. Bij een dergelijke vondst is
het zeer belangrijk dat de traceerbaarheid en het gebruik van het
plantenpaspoort correct gebeurd is.
Tuinaannemers worden verplicht om
bij te dragen aan een veilige handel in
planten bestemd voor opplant.
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Bijdragen aan veilige handel

Plantenpaspoort
De nieuwe regelgeving verplicht dat
alle planten bestemd voor opplant
een paspoort dragen bij verkoop
tussen twee professionele marktdeelnemers. Plantenpaspoorten worden
fysiek aangebracht op de kleinste
handelseenheid. Dat kan dus ook een
pallet of partij planten zijn die bij
elkaar horen. Planten die verkocht
worden aan eindconsumenten moeten
geen paspoort meekrijgen. In beginsel moet je als tuinaannemer een
paspoort ontvangen bij aankoop van
planten, maar zelf geen paspoort
afleveren bij verkoop aan de eindconsument.
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Uitzonderingen bevestigen de
regel

je hiervoor een erkenning krijgen bij
het FAVV.

Een openbaar bestuur of de inrichting
van een bedrijfsterrein worden ook
aanzien als eindconsument. Zij moeten dus géén paspoort ontvangen bij
de aankoop van planten. Uitzondering
daarbij is online verkoop: bij online
verkoop moet de particulier altijd een
paspoort ontvangen.
Een tuinaannemer moet wel een
paspoort afleveren aan zijn klant in
geval de afnemer de planten zal
gebruiken voor professionele doeleinden. Bosbouw en de aanplant van
professionele fruitboomgaarden zijn
hier de belangrijkste voorbeelden van.
Als je als tuinaannemer zelf een
plantenpaspoort moet afleveren, moet

Traceerbaarheid
Sleutelelement in het hele plantenpaspoortgebeuren is het kunnen
garanderen van traceerbaarheid.
Wanneer een verkoop moet vergezeld
worden van een plantenpaspoort,
moet je de traceerbaarheid van die
transactie drie jaar garanderen. Dat
betekent dat je een register moet
bijhouden waarin staat waar en wanneer welke planten werden gekocht of
verkocht.
Voor meer info over het plantenpaspoort kan je terecht bij Miet Poppe,
miet.poppe@avbs.be. n

