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PLANTENPASPOORTPLICHTIGE SOORTEN 

Campagne 2022 
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Opgave van de soorten die zich op het bedrijf bevinden gebeurt op vestigingsniveau en voor bepaalde 
groepen teeltcodes: 
 Zaaizaden; 
 Sierteeltgewassen; 
 Boomkwekerijgewassen; 
 Teeltmateriaal; 
 Aardappelpootgoed; 
 witloofwortelen (uitzondering indien zowel niet grensoverschrijdend als op contract verhandeld). 

 

1 VOORWAARDE VOOR ERKENNING 

In het kader van de Europese verordening over Plantengezondheid (Verordening (EU) 2016/2031), 
moeten professionele operatoren die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te geven, geregistreerd 
en erkend zijn door de bevoegde autoriteiten. Plantenpaspoorten moeten afgeleverd worden voor 
families, geslachten of soorten van planten en plantaardige producten waarvoor 
quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en EU gereguleerd niet-quarantaineorganismen 
(RNQP) zijn vastgesteld. 

Professionele operatoren die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te geven moeten in het kader 
van hun erkenning daarom jaarlijks de families, geslachten of soorten van de planten en plantaardige 
producten waarop hun werkzaamheden betrekking hebben opgeven. Vele van de betrokken 
professionele operatoren dienen jaarlijks hun percelen met teeltcode via de verzamelaanvraag in bij het 
Departement Landbouw en Visserij.  

Om de administratieve overlast te beperken voor de operatoren die beschikken over 
plantenpaspoortplichtige soorten, heeft het Departement Landbouw en Visserij op verzoek van het 
FAVV, sinds de campagne 2019 een nieuwe pagina voorzien in de verzamelaanvraag waar de 
operatoren, bij opgave van een bepaalde teeltcode waarvoor een plantenpaspoort vereist is, de families, 
geslachten of soorten van de planten en plantaardige producten moeten opgeven. 

Operatoren die geen verzamelaanvraag indienen zullen de registratie in een andere module opgeven op 
het e-loket (zie verder). 
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2 HOE PLANTENPASPOORTPLICHTIGE PLANTEN OPGEVEN 
OP E-LOKET 

Hieronder wordt beknopt weergegeven hoe de aanvraag op e-loket kan gebeuren. Meer uitgebreide 
uitleg en printscreens van de schermen kunnen teruggevonden worden onder de help van het e-loket 
(vraagtekenicoon rechtsboven) op de pagina plantenpaspoortplichtige planten of door te klikken op 
volgende link: https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/paspoortplichtige-planten  

De planten waarvoor een aangifte moet gebeuren, staan verder weergegeven onder hoofdstuk 3. 
Teelten die een teeltcode hebben en met een asterisk (*) staan weergegeven, moeten niet verder 
gespecifieerd worden.  

Een plantenpaspoort is enkel nodig als het materiaal in de handel wordt gebracht tot bij een 
professionele marktdeelnemer. Als er verkocht wordt aan een eindgebruiker zijn er geen 
plantenpaspoorten verplicht. 

Er werd een protocol afgesloten met het FAVV voor het uitwisselen van de gegevens uit de 
verzamelaanvraag voor noodzakelijke controles door FAVV. De verzamelaanvraag is het officiële 
document voor de verplichte aangifte.  

2.1 OPERATOREN (= LAND- EN TUINBOUWERS) MET EEN 

VERZAMELAANVRAAG 

Wanneer een operator die gekend is bij het FAVV en die eveneens land- of tuinbouwer is, in zijn 
verzamelaanvraag bij de opgave van zijn teelten een teeltcode gebruikt uit de onderstaande tabel, zal 
hij verplicht zijn om ook de pagina ‘paspoortplichtige planten’ verder aan te vullen. Zolang de registratie 
niet voltooid is, zal de verzamelaanvraag geblokkeerd zijn en kan er niet worden ingediend. Een lijst als 
bijlage opladen met de soorten zal niet worden aanvaard.  

De pagina ‘Paspoortplichtige planten’ is terug te vinden in het menu links. 

De registratie in de lijst moet éénmalig volledig worden uitgevoerd. Vanaf de volgende campagne kan de 
knop ‘Paspoortplichtige planten vorig jaar kopiëren’ gebruikt worden om de gegevens automatisch op 
te halen. Deze gegevens kunnen steeds worden aangepast aan de realiteit. Toevoegen van een soort 
gebeurt via de plus-knop, verwijderen van een lijn kan door de vuilbak-knop aan te klikken.  

Een code van de soort kan in de tabel worden geselecteerd door de naam van de soort te beginnen 
typen in het veld. Het aantal mogelijkheden daalt naarmate de naam wordt ingegeven. Komt de naam 
van de soort niet voor in de lijst, kies dan voor ‘Zonder specificatie – andere’.  

2.2 OPERATOREN DIE GEEN VERZAMELAANVRAAG INDIENEN 

Operatoren die geen verzamelaanvraag indienen zullen de registratie in een aparte module 
‘Paspoortplichtige planten’ moeten opgeven tegen uiterlijk 30 april, na aanmelden op het e-loket met 
hun e-ID. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/e-loket/help-e-loket/paspoortplichtige-planten
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3 SOORTEN GEWASSEN 

Indien de land- en tuinbouwer op percelen in gebruik in de verzamelaanvraag voor de hoofdteelt 
(31 mei) één van de volgende teeltcodes opgeeft als hoofdteelt, zal hij in het scherm 
‘Plantenpaspoortplichtige soorten’ de families, geslachten of soorten van de planten of plantaardige 
producten verplicht moeten opgeven. Teelten die in onderstaande tabellen met een asterisk (*) 
aangeduid staan, zijn specifiek genoeg. Daarvoor is men niet verplicht nog extra de soort in te vullen. De 
codes van de families, geslachten of soorten zijn terug te vinden in een aparte bijlage ‘Tabel soortenlijst 
plantenpaspoortplichtige planten’ op de website onder de pagina ‘Tabellen’ in de rubriek 
‘Perceelsaangifte en teeltcodes’. 

3.1 ZAAIZADEN 

Teeltcodes Teeltomschrijving 

601 Zaaizaad grassen 

603 Zaaizaad graangewassen 

604 Zaaizaad olie- en vezelhoudende gewassen 

605 Zaaizaad groenten 

606 Zaaizaad voedergewassen 

6031 Zaaizaad wintertarwe of triticale 

9566 Zaden voor de sierteelt 

http://lv.vlaanderen.be/nl/node/8060
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3.2 SIERTEELTGEWASSEN 

Teeltcodes Teeltomschrijving 

9547 Potchrysanten* 

9565 jongplanten voor de sierteelt 

9570 Azalea* 

9572 Bloembollen en –knollen 

9573 Groene kamerplanten (ficus,…) 

9574 Bloeiende kamerplanten (kalanchoë,…) 

9575 Snijplanten < 5jaar 

9576 Snijbloemen – rozen* 

9577 Snijbloemen andere dan rozen < 5 jaar 

9578 Perk- en balkonplanten 

9580 Vaste planten 

9581 Laanbomen 

9590 Solitaire bomen 

9582 Rozelaars* 

9583 Bloeiende heesters 

9589 Niet-bloeiende heesters 

9585 Snijplanten ≥ 5jaar 

9587 Snijbloemen andere dan rozen ≥ 5jaar 

* deze teelt is specifiek genoeg. Men is niet verplicht om de soort nog extra in te vullen 
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3.3 BOOMKWEKERIJGEWASSEN 

Teeltcodes Teeltomschrijving 

9560 Boomkweek bos- en haagplanten 

9602 Boomkweek – fruitkweek 

962 Kerstbomen 

3.4 TEELTMATERIAAL 

Teeltcodes Teeltomschrijving 

602 Teeltmateriaal wijnstokken 

9568 Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten 

9569 Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten 

9724 Aardbeiplanten* 

3.5 AARDAPPELPOOTGOED 

 
Vanaf 2022 wordt de teeltcode ‘902 – pootgoedaardappelen’ vervangen door ‘907’ en ‘908’. Meer 
informatie over het plantenpaspoort bij pootgoedaardappelen kan u vinden bij perceelsaangifte in de 
fiche ‘Extra info over teeltcodes’  

Teeltcodes Teeltomschrijving 

907 Aardappelen – gecertificeerd pootgoed* 

908 Aardappelen – hoevepootgoed* 

https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag-randvoorwaarden/verzamelaanvraag/perceelsaangifte#teeltcodes
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3.6 WITLOOFWORTELEN (OPKWEEK IN VOLLE GROND) 

Het komt voor dat witloofworteltelers deze niet zelf forceren, maar verhandelen voor forcerie door 
andere telers. Als deze wortelen op contract geteeld worden, is geen plantenpaspoort nodig. De 
uitzondering daarop is als er grensoverschrijdend verkeer is. Dan is er altijd een plantenpaspoort vereist. 
Daarnaast is er ook altijd een plantenpaspoort nodig als witloofwortelen niet op contract geteeld zijn, 
maar zo verhandeld worden. In deze twee gevallen moeten witloofwortelen voorzien zijn van een 
plantenpaspoort en moet de soort in het scherm plantenpaspoortplichtige planten ingevuld worden op 
het e-loket. 

Teeltcodes Teeltomschrijving 

9561 Witloofwortel (in volle grond)* 

 

* deze teelt is specifiek genoeg. Men is niet verplicht om de soort nog extra in te vullen 

Kunstmatige creatie van voordelen 
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van 
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening, 
randvoorwaarden… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform 
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot 
correctieve acties. 

Disclaimer 
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele 
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid 
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een 
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches /website is opgenomen. 


