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Bericht aan de producenten en uitvoerders van chrysanten naar Noorwegen 
 
 
Betreft :  Bekomen van fytosanitaire certificaten voor uitvoer van chrysanten naar 

Noorwegen 
  

 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
Chrysanten (Dendranthema x grandiflorum) komen slechts in aanmerking voor uitvoer naar 
Noorwegen indien ze voldoen aan hun fytosanitaire vereisten. Deze houden onder andere in dat de 
planten afkomstig moeten zijn van een bedrijf dat vrij is van Liriomyza spp (mineervliegen). Dit moet 
blijken uit controles die door het Agentschap maandelijks, gedurende 3 maand voor de uitvoer op het 
bedrijf werden uitgevoerd. Indien deze controles niet werden verricht, kan geen fytosanitair certificaat 
worden afgeleverd. 
 
Om de controles te kunnen organiseren, dienen bedrijven die van plan zijn chrysanten uit te voeren 
naar Noorwegen zich tijdig schriftelijk aan te melden bij de Provinciale Controle Eenheid (PCE) van 
hun provincie d.m.v. bijgaand aanmeldingsformulier.  
 
Enkel productieplaatsen die 3 maal met gunstig resultaat gecontroleerd werden, komen voor uitvoer 
in aanmerking. Indien de uitvoercontrole (= 3e controle) niet op de plaats van productie gebeurt moet 
een kopie van de check-list van de 2 eerdere controles uitgevoerd op de productieplaats, voorgelegd 
worden; zoniet zal geen fytosanitair certificaat afgeleverd worden.  
 
Ik wens er uw aandacht op te vestigen dat de maandelijkse inspecties aan de betrokkene zullen 
aangerekend worden aan het tarief vastgesteld in art. 3, §1, KB 10/11/2005 (20,92 � of 29,28 � per 
aangevat half uur, naargelang opleidingsniveau agent).  
 
Voor het opstellen en het afleveren van een fytosanitair certificaat wordt een basisbedrag van 37,50 � 
aangerekend voor het eerste certificaat. Elk bijkomend certificaat dat op hetzelfde moment is 
aangevraagd kost 25 �. Dit tarief dekt een prestatie van een half uur per certificaat, voor bijkomende 
prestaties wordt 25,09 � per begonnen bijkomend half uur aangerekend (conform bijlage 1.II, KB 
10/11/2005). 
 
Voor meer informatie kan u steeds uw Provinciale Controle Eenheid contacteren. 
 
De directeur, 
 
 
 
Walter VAN ORMELINGEN 
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