
Strenge handhaving op overtreding zending Castanea naar de VK 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst bomenhandelaren er nogmaals op dat handel 
in kastanjebomen (Castanea) van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk (VK) niet is toegestaan. 
Ondanks dit verbod krijgt Naktuinbouw nog steeds meldingen van overtredingen hierop. Hieronder leest u 
meer informatie over zending van Castanea. 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft een status als beschermd gebied (ZP) voor sommige plantenziekten. 
Nederland is – in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk – niet vrij van de plantenziekten Cryphonectria 
parasitica en Dryocosmus kuriphilus. Het verbod op handel van Nederland naar het VK geldt voor planten 
voor opplant van het geslacht Castanea, met uitzondering van zaden. Het Verenigd Koninkrijk heeft deze 
regel in 2013 ingevoerd.  
 
Wat zijn de huidige eisen voor Castanea? 
Voor Castanea hebben het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Tsjechië ZP’s ingesteld in verband 
met Cryphonectria (ZP-c02; alle vier landen) en Dryocosmus (ZP-a4.1; alleen VK en Ierland). Nederland 
is niet vrij van deze organismen en kan niet aan de ZP-eisen voldoen. Er kunnen daarom sinds eind 2013 
geen Nederlandse Castanea meer naar deze landen.  
 
Welk risico lopen we? 
Bedrijven zijn regelmatig geïnformeerd over de ZP-eisen van Castanea bij handel aan het VK.  
Naktuinbouw, en met haar veel bedrijven zijn zeer teleurgesteld in die bedrijven die toch materiaal zonder 
ZP naar VK verhandelen. Dit mag voor geen enkele partij er doorheen glippen! Door deze handelswijze 
zijn dit soort bedrijven een groot risico voor onze handelspositie naar het VK. Deze bedrijven zijn in staat 
voor de gehele sector grote problemen te veroorzaken.    
 
Wat als u een overtreding hierop begaat? 
Overtreders komen per direct onder verscherpt toezicht. Er wordt streng gecontroleerd op naleving van 
de autorisatie van het plantenpaspoort. Op basis van dit soort leveringen is Naktuinbouw genoodzaakt 
om deze bedrijven onder verscherpt toezicht te stellen. Dit verscherpt toezicht houdt in dat de 
keurmeester van Naktuinbouw regelmatig dit soort bedrijven onaangekondigd bezoekt. Tijdens dit bezoek 
controleert de keurmeester gereed staande producten. Daarnaast controleert de keurmeester ook de 
administratie. Deze bezoeken worden aan de bedrijven één op één in rekening gebracht. 
 
Wat zijn de gevolgen van een overtreding? 
Als de keurmeester tijdens (of na) het verscherpt toezicht vaststelt dat de bedrijven alsnog Castanea 
(zonder te voldoen aan de ZP-eisen) aan het VK levert, gaat Naktuinbouw over tot het intrekken van de 
autorisatie voor het afgeven van het plantenpaspoort. Door het intrekken van deze autorisatie moet 
iedere zending worden gemeld. De keurmeester kan dan vaststellen of de zending verstuurd mag 
worden. 
 
Wanneer wordt het verscherpt toezicht opgeheven? 
Het verscherpt toezicht kan worden opgeheven 
- als er op basis van controles blijkt dat er geen Castanea (die niet aan de gestelde eisen voldoen) meer 
geleverd worden aan het VK en 
- als er geen notificaties meer door VK ingediend worden, die betrekking hebben op leveringen van deze 
bedrijven.  
 


