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Korte omschrijving Boomkwekerij - zaaizaden zonder plantenpaspoort 

 Beschrijving Code 

Plaats Boomkwekerij PL69 

Activiteit Productie AC64 

Product Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort 
vereist is 

PR211 

E/T/R Registratie   

Formaat n° E/T NVT  

Autocontrolegids Sectorgids voor de primaire productie G-040 

De productie van niet- paspoortplichtige zaaizaden van bomen en/of struiken. 
Zaaizaden: zaden niet bestemd voor consumptie, zaden voor de teelt van planten. 
Voor de productie van paspoortplichtige zaaizaden van bomen en/of struiken is een erkenning nodig: zie 
technische fiche PRI-ACT 183 voor meer uitleg. 
Zijn eveneens inbegrepen in deze activiteit: 

- De opslag op de productieplaats en het vervoer van plantgoed en vermeerderingsmateriaal, 
- De directe verkoop van zaaizaden van eigen teelt aan particulieren, 
- Ontvangst, opslag en gebruik van grondstoffen (zaden en plantgoed, pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik, biociden en meststoffen) in het bedrijf.  
De activiteit groothandel is impliciet indien maximum 30% van de omzet wordt gehaald uit de verkoop van 
planten die niet afkomstig zijn van eigen productie. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

NVT 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

Gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen - Gebruiken - Gewasbeschermingsmiddelen en 
landbouwscheikundige producten 
Groothandelaar - Groothandel - Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT 

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

PL69 : Boomkwekerij  
AC64 : Productie   
PR209 : Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL69 : Boomkwekerij  
AC64 : Productie   
PR217 : Plantgoed en vermeerderingsmateriaal van voor Phytophthora ramorum gevoelige waardplanten 
waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL69 : Boomkwekerij  
AC64 : Productie  
PR206 : Ander plantgoed en vermeerderingsmateriaal waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL47 : Groothandelaar  
AC97 : Groothandel  
PR211 : Zaaizaden waarvoor geen erkenning plantenpaspoort vereist is 
 
PL47 : Groothandelaar  
AC97 : Groothandel  
PR210 : Zaaizaden waarvoor een erkenning plantenpaspoort vereist is 
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Reglementaire basis 

Koninklijk Besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten 
schadelijke organismen. 
Koninklijk Besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT 

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

NVT 

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT 

Autocontrole 

Gids G-040 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 

Financiering 

Facturatie sector = primaire productie. 

 

 


