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WIJZIGING EUROPESE WETGEVING OMTRENT KWALITEIT VAN GROENTEN EN FRUIT 
 

A) Wettelijk kader 
De wetgeving omtrent de kwaliteit van groenten en fruit is Europees en bestaat uit 2 verordeningen, 
namelijk: 

1) raadsverordening (EG) nr.1234/2007 van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen 
voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) waarvan artikelen 
1, 113, 113a, 121 en bijlage 1, deel IX van belang zijn in de sector groenten en fruit  

2) uitvoeringsverordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 
tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 
2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten 
en fruit 

Deze laatste verordening wordt met ingang van 1 juli 2009 gewijzigd door Verordening (EG) nr. 
1221/2008. 
 

B) Belangrijkste wijzigingen 
 

1) Specifieke handelsnormen 
 
Het aantal specifieke handelsnormen wordt teruggebracht van 36 tot 10. Voor volgende producten 
blijft er een specifieke norm gelden: 

o Appelen 
o Citrusvruchten 
o Kiwi’s 
o Sla, krulandijvie en andijvie 
o Perziken en nectarines 
o Peren 
o Aardbeien 
o Paprika’s 
o Tafeldruiven 
o Tomaten 

 
2) Algemene handelsnorm 

 
Voor alle andere groenten en fruit wordt er een algemene handelsnorm geïntroduceerd (deze staat in 
bijlage 1 van VO 1580/2007). Deze handelsnorm is geldig voor de producten die hieronder opgesomd 
zijn (uitgezonderd degenen waarvoor een specifieke handelsnorm geldig is, vb. tomaten). 
 
 
 
 



GN-code Omschrijving 

07 02 00 00 Tomaten, vers of gekoeld 

07 03 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld 

07 04 Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool 
van het geslacht “Brassica”, vers of gekoeld 

07 05 Sla (Lactua sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.) vers of 
gekoeld 

07 06 Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en 
knollen, vers of gekoeld 

07 07 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld 

07 08 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld 

Ex 07 09 

Andere groenten, vers of gekoeld, met uitzondering van paddelstoelen, andere dan 
champignons van onderverdeling 07 09 59, kappers van onderverdeling 07 09 90 40, en 
groenten van de onderverdelingen 07 09 60 91, 07 09 60 95, 07 09 60 99, 07 09 90 31, 07 
09 90 39, en 07 09 90 60 

Ex 08 02 

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld, met 
uitzondering van bittere amandelen en amandelen zonder dop,  van onderverdeling 08 02 
11 10 en 08 02 12, arecanoten (of betelnoten) en colanoten van onderverdeling 08 02 90 
20, hazelnoten zonder dop van onderverdeling 08 02 22, walnoten (okkernoten) zonder dop 
van onderverdeling 08 02 32, pingels of pignolen (pijnboompitten) van onderverdeling 08 02 
90 50 

08 03 00 11 Plantains, vers 

Ex 08 03 00 
90 Plantains, gedroogd 

08 04 20 10 Verse vijgen 

08 04 30 00 Ananassen 

08 04 40 00 Advocaten (avocado’s) 

08 04 50 00 Guaves, mango’s en manggistans 

08 05 Citrusvruchten, vers of gedroogd  

08 06 10 10 Druiven voor tafelgebruik 

08 07 Meloenen (watermeloenen daaronder inbegrepen) en papaja’s, vers 

08 08 Appelen, peren, kweeperen, vers 

08 09 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder inbegrepen), pruimen en sleepruimen, 
vers 

08 10 Ander fruit, vers 

08 13 50 31 

08 13 50 39 
Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 08 01 en 08 02 

Ex 09 10 99 Tijm, vers of gekoeld 

Ex 12 11 90 
85 

Basilicum, melissa, munt, origanum vulgare (oregano/wilde marjolein),  rozemarijn en salie, 
vers of gekoeld 

12 12 99 10 Sint-jansbrood 

 
 



3) uitzonderingen 
 
Op te merken valt dat producten die bestemd zijn voor industriële verwerking, gebruik in diervoeder of 
een ander gebruik dan voeding niet aan de handelsnormen dienen te voldoen indien ze duidelijk als 
zodanig gemarkeerd zijn. 
De verordening voorziet dat de lidstaten een vrijstelling voor de specifieke handelsnorm kunnen geven 
voor voor verwerking bestemde producten die voor persoonlijk gebruik door de consument in de 
kleinhandel worden aangeboden die duidelijk zodanig gemarkeerd zijn maar België (de Gewesten, 
wiens bevoegdheid de normering van kwaliteit is) heeft beslist dit niet te doen. Ook deze producten 
dienen dus te voldoen aan de handelsnormen. 
 

4) In- en uitvoer 
 
4.1. Voor wat betreft in- en uitvoer voorziet de verordening dat de producten met een specifieke 
handelsnorm vergezeld moeten gaan van een normcontrolecertificaat (model in bijlage III van de 
verordening) afgeleverd door het Agentschap of met een kennisgeving (model in bijlage III van het MB 
van 31/12/1992 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de kwaliteitscontrole van 
tuinbouwproducten en aardappelen bij de invoer en de uitvoer) wanneer het Agentschap het niet 
noodzakelijk acht om een fysieke controle uit te voeren. 
Zonder één van deze documenten, zal de douane de goederen niet vrijgeven voor het vrije verkeer of 
uitvoer. 
Om over de nodige documenten te kunnen beschikken, dient u de producten aan te melden voor 
controle bij de PCE (Provinciale controle-eenheid) van de plaats waar u de producten wenst in- of uit 
te voeren (waarvan u de coördinaten via volgende link terugvindt www.favv-afsca.fgov.be/pce) 
 
4.2. Voor wat betreft de producten met een algemene handelsnorm geldt het bovenstaande ook voor 
volgende 26 producten (de producten waarvan de specifieke handelsnorm vanaf 1 juli 2009 wordt 
afgeschaft): 
 

ο abrikozen 
ο avocado’s 
ο hazelnoten 
ο kersen 
ο meloenen 
ο pruimen 
ο walnoten 
ο watermeloenen 
ο artisjokken 
ο asperges 
ο aubergines 
ο bleekselderij 
ο bloemkool 
ο bonen 
ο champignons 
ο courgettes 
ο erwten 
ο knoflook 
ο komkommers 
ο prei 
ο sluitkool 

http://www.favv-afsca.fgov.be/pce


ο spinazie 
ο spruiten 
ο uien 
ο witloof 
ο wortelen 

 
De andere producten met de algemene handelsnorm (zie punt B, 2. hierboven zoals vb. 
ananassen, mango’s, vijgen, bramen en bessen, kruiden,…) hoeft u niet bij het Agentschap aan te 
melden voor controle. Zij worden zonder deze documenten door de douane vrijgegeven voor het 
verkeer of uitvoer. 
Het is echter wel mogelijk dat deze producten steekproefsgewijs door het Agentschap 
gecontroleerd worden op de algemene handelsnorm. 
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