
Eisen aan het plantenpaspoort 
 
Wetgeving: 

- Richtlijn 92/105/EEG wordt ingetrokken. 
- Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad beschrijft in de 

artikelen 78 t/m 95 de vorm en inhoud van het plantenpaspoort en hoe hier mee te 
handelen.  

- Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1770 stellen 
nieuwe regels vast voor het gebruik en de inhoud van plantenpaspoorten. 

 
Soorten plantenpaspoorten: 
Verordening (EU) 2016/2031 onderscheidt 4 soorten plantenpaspoorten, die in deze checklist nader 
beschreven worden: 
I.   Het plantenpaspoort voor verkeer binnen de Europese Unie 
II.  Het plantenpaspoort voor verkeer naar en binnen Beschermde gebieden 
III. Het plantenpaspoort voor verkeer binnen de Europese Unie, in combinatie met een 

certificeringsetiket. 
IV. Het plantenpaspoort voor verkeer naar en binnen Beschermde gebieden, in 

combinatie met een certificeringsetiket. 
 
Traceerbaarheidscode: 
Het plantenpaspoort moet voorzien zijn van een traceerbaarheidscode. (Zie bij I t/m. IV.) Er zijn 
uitzonderingen op de plicht tot vermelden van de traceerbaarheidscode. (Zie I e) Een aantal 
planten (bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden) valt niet onder de uitzondering en 
moet altijd zijn voorzien van een traceringscode.  Zie hiervoor na IV. 
 
Algemeen: 
Definitie: Het Plantenpaspoort is: 

 een officieel etiket voor het verkeer van planten, plantaardige producten en andere 
materialen binnen het grondgebied van de Unie en, 

 waar van toepassing, naar en binnen beschermde gebieden, 
 dat bevestigt dat aan alle voorschriften van artikel 85*) en, 
 voor het verkeer naar en beschermde gebieden, artikel 86**) wordt voldaan en, 
 dat het de inhoud en vorm heeft als beschreven in artikel 83***). 

 
   *) artikel 85: o.a. vrij van EU quarantaine organismen, voldoen aan RNQP-eisen 
   **) artikel 86: o.a. vrij van EU quarantaine organismen, voldoen aan RNQP eisen en vrij van PZ- 

quarantaineorganisme 
 ***) artikel 83: inhoud en vorm van het plantenpaspoort. 
 
Deze eisen hebben betrekking op; 

 uitvoering (vorm) van het document 
 gegevens (inhoud) die – verplicht – vermeld moeten worden op het plantenpaspoort. 

 
Vorm: 

- Een apart etiket dat wordt aangebracht op een ondergrond die geschikt is om de verplichte 
gegevens op af te drukken. 

- Voorwaarde daarbij is dat het plantenpaspoort duidelijk te onderscheiden is van andere 
informatie of etiketten die ook op die ondergrond kunnen worden aangebracht. 

- Gemakkelijk zichtbaar. 
- Duidelijk leesbaar. 
- De informatie erop is onveranderbaar en duurzaam. 

 
  



I. Het plantenpaspoort voor verkeer binnen de Europese Unie 
 
Verplichte  gegevens:  
 
a.      Het woord Plantenpaspoort 

 In de rechterbovenhoek 
 Altijd vermeld in de Engelse taal  (‘Plant Passport’) (Plant passport is 2 woorden) 
 Toevoegen in een andere officiële taal van de EU is toegestaan. Dan gescheiden door een 

schuine streep.   ( bijv. Plantenpaspoort / Plant Passport ) 
 

b.      Afbeelding van de Vlag van de Europese Unie. 
 In de linker bovenhoek 
 In kleur of zwart-wit 

 
c.      de letter ‘A’ gevolgd door; 

 Bij planten of plantaardige producten:  de botanische naam  
 Of waar van toepassing: de naam van het betrokken materiaal 
 Facultatief: naam van het ras. 
 

d. de letter ‘B’ gevolgd door: 
 2 lettercode (volgens ISO 3166-1) v.d. lidstaat waar de professionele marktdeelnemer die 

het plantenpaspoort afgeeft +) is geregistreerd,  
gevolgd door  
 Een koppelteken en het registratienummer v.d. professionele marktdeelnemer die het 

plantenpaspoort afgeeft (= erkende marktdeelnemer) of waarvoor het plantenpaspoort 
wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit. 

 
e.      de letter ‘C’ gevolgd door: 

 De traceerbaarheidscode  (zie ook Traceerbaarheidscode: uitzondering van vermelding)   
    

Deze mag worden aangevuld met een verwijzing naar een op de handelseenheid 
aangebracht(e), uniek(e) streepjescode, hologram, chip of andere gegevensdrager met 
traceerbaarheidsdoeleinden 

 
f.      de letter ‘D’ - waar nodig - gevolgd door: 

 De naam en de 2 lettercode (volgens ISO 3166-1) van het derde land van oorsprong 
of 
 2 lettercode (volgens ISO 3166-1) van de lidstaat van oorsprong 
 

II. Het plantenpaspoort voor verkeer naar en binnen Beschermde 
gebieden 
 
Verplichte gegevens 
 
a.      Het woord Plantenpaspoort-  PZ 

 In de rechterbovenhoek 
 Altijd vermeld in de Engelse Taal  (‘Plant Passport-PZ’) 
 Toevoegen in een andere officiële taal van de EU is toegestaan. Dan gescheiden door een 

schuine streep.   ( bijv. Plantenpaspoort- PZ/ Plant Passport-PZ) 
 
b.      Wetenschappelijke benaming(en) of (EPPO)codes van de betrokken ZP-

quarantaineorganismen. 
 Te vermelden direct onder a. 
 

c.      Afbeelding van de Vlag van de Europese Unie. 
 In de linker bovenhoek 



 In kleur of zwart-wit  
 

d.      de letter ‘A’ gevolgd door; 
 Bij planten of plantaardige producten:  de botanische naam  
 Of waar van toepassing: de naam van het betrokken materiaal 
 Facultatief: naam van het ras. 
 

e. de letter ‘B’ gevolgd door: 
 2 lettercode (volgens ISO 3166-1) v.d. lidstaat waar de professionele marktdeelnemer die 

het plantenpaspoort afgeeft is geregistreerd,  
gevolgd door  
 Een koppelteken en het registratienummer v.d. professionele marktdeelnemer die het 

plantenpaspoort afgeeft of waarvoor het plantenpaspoort wordt afgegeven door de 
bevoegde autoriteit. 

 
e.      de letter ‘C’ gevolgd door: 

 De traceerbaarheidscode  
    

Deze mag worden aangevuld met een verwijzing naar een op de handelseenheid 
aangebracht(e), uniek(e) streepjescode, hologram, chip of andere gegevensdrager met 
traceerbaarheidsdoeleinden 

 
f.      de letter ‘D’ - waar nodig - gevolgd door: 

 De naam en de 2 letter code (volgens ISO 3166-1) van het derde land van oorsprong 
of 
 2 lettercode (volgens ISO 3166-1) van de lidstaat van oorsprong  
en in het geval van vervanging van het plantenpaspoort: 
 Het registratienummer van de betrokken professionele marktdeelnemer die het 

oorspronkelijke plantenpaspoort heeft afgegeven of waarvoor het door de bevoegde 
instantie is afgegeven door de bevoegde autoriteit. 

 
 

 
III. Het plantenpaspoort voor verkeer binnen de Europese Unie, in 

combinatie met een certificeringsetiket. 
 
Bedoeld worden de certificeringsetiketten volgens de Richtlijnen: 
 
66/401/EEG  Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van 

groenvoedergewassen. 
66/402/EEG  Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van zaaigranen. 
68/193/EEG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van vegetatief materiaal voor 

wijnstokken. 
2002/54/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van bietenzaad. 
2002/55/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van groentezaad. 
2002/56/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen. 
2002/57/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten 

en vezelgewassen. 
2008/90/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen 

alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking). 
 
 
Verplichte  gegevens:  
 
a.      Het woord Plantenpaspoort 

 In de rechterbovenhoek 



 Altijd vermeld in de Engelse Taal  (‘Plant Passport’) 
 Toevoegen in een andere officiële taal van de EU is toegestaan. Dan gescheiden door een 

schuine streep.   ( bijv. Plantenpaspoort / Plant Passport ) 
 

b.      Afbeelding van de Vlag van de Europese Unie. 
 In de linker bovenhoek 
 In kleur of zwart-wit: 

 
c. Het plantenpaspoort wordt op het gezamenlijke etiket direct boven en met dezelfde breedte 

als dat officieel etiket aangebracht. 
 
d. De traceerbaarheidscode mag worden aangevuld met een verwijzing naar een op de 

handelseenheid aangebracht(e), uniek(e) streepjescode, hologram, chip of andere 
gegevensdrager met traceerbaarheidsdoeleinden 

 
IV. Het plantenpaspoort voor verkeer naar en binnen Beschermde 

gebieden, in combinatie met een certificeringsetiket. 
 
Bedoeld worden de certificeringsetiketten volgens de Richtlijnen: 
 
66/401/EEG  Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van 

groenvoedergewassen. 
66/402/EEG  Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van zaaigranen. 
68/193/EEG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van vegetatief materiaal voor 

wijnstokken. 
2002/54/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van bietenzaad. 
2002/55/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van groentezaad. 
2002/56/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen. 
2002/57/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten 

en vezelgewassen. 
2008/90/EG Richtlijn betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen 

alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking). 
 
Verplichte  gegevens:  
 
a.      Het woord Plantenpaspoort- PZ 

 In de rechterbovenhoek 
 Altijd vermeld in de Engelse Taal  (‘Plant Passport-PZ’) 
 Toevoegen in een andere officiële taal van de EU is toegestaan. Dan gescheiden door een 

schuine streep.   ( bijv. Plantenpaspoort-PZ/ Plant passport-PZ) 
 
b.      Wetenschappelijke benaming(en) of (EPPO)codes van de betrokken PZ-

quarantaineorganismen. 
 Te vermelden direct onder a. 
 

c.      Afbeelding van de Vlag van de Europese Unie. 
 In de linker bovenhoek 
 In kleur of zwart-wit: 
 

d. Het plantenpaspoort wordt op het gezamenlijke etiket direct boven en met dezelfde breedte 
als dat officieel etiket aangebracht. 

 
e. De traceerbaarheidscode mag worden aangevuld met een verwijzing naar een op de 

handelseenheid aangebracht(e), uniek(e) streepjescode, hologram, chip of andere 
gegevensdrager met traceerbaarheidsdoeleinden 

 



 
 
 
De traceerbaarheidscode:  uitzonderingen van vermelding  
 
De traceerbaarheidscode zoals vermeld hiervoor onder de plantenpaspoorten I t/m. IV is niet 
vereist bij het Plantenpaspoort voor het in het verkeer brengen binnen het grondgebied van de 
Unie, indien voor opplant bestemde planten aan elk van de volgende voorwaarden voldoen: 
 
- Ze zijn op zodanige wijze klaargemaakt dat zij zonder verdere voorbereiding klaar zijn voor 

verkoop aan eindgebruikers én er bestaat geen risico op verspreiding van EU-
quarantaineorganismen of plaagorganismen die niet zijn opgenomen in de lijst van EU-
quarantaineorganismen. 

- Ze behoren niet tot de categorieën of soorten die worden uitgezonderd  door vermelding in de 
bijlage van  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1770. (zie hierna.) 

 
 

Planten die niet vallen onder de uitzondering van vermelding  
(ingangsdatum 31 december 2021) 
   
Types en soorten van voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden die 
niet zijn vrijgesteld van de vereiste traceerbaarheidscode voor plantenpaspoorten. 
 

- Citrus 
- Coffea 
- Lavandula dentata L. 
- Nerium oleander L. 
- Olea europea L. 
- Polygala myrtifolia L. 
- Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb. 
- Solanum tuberosum L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie voor overige definities tabblad  19 03 Termen en Definities.  


