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1. GELDIGHEIDSPERIODE 

 

Versie Geldig vanaf:  

Juli 2019 Vanaf de Brexit-datum 

 

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 

Gereglementeerde organismen fytopathogene organismen waarvoor het land van bestemming fytosanitaire 

invoervereisten oplegt  

ISPM internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (‘international standard 

for phytosanitary measures’) 

PFA ziektevrij gebied (‘Pest Free Area’) 

VK Verenigd Koninkrijk 

 

3. TOEPASSINGSGEBIED 

 

Betrokken producten - Levende planten en levende delen van planten zoals 
gedefinieerd in punt 2 van The Plant Health (EU Exit) Regulations 
2019 No 787 

Betrokken parameters Fytosanitair – fytopathogene organismen 

Land van bestemming Verenigd Koninkrijk 
 

4. ALGEMENE EISEN 
 

Invoervergun

ning 

Niet vereist  

Fytosanitair 

certificaat 

Vereist voor: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
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Eis met 

betrekking tot 

aarde (grond)  

Aarde en groeimedium mogen ingevoerd worden (Plant Health (EU Exit) Regulations 

2019 No 787, Schedule 4, part A, point 114) 

Verpakking Houten verpakkingsmateriaal (bv. kisten, paletten) moet voldoen aan ISPM-15 

 

5. EISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING 

 

De bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de 

beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap 

van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen werden in Engeland 

geïmplementeerd via de Plant Health (England) Order 2015. Een gelijkaardige wetgeving is 

momenteel van toepassing in Schotland, Wales en Noord-Ierland 

 

Vanaf de datum van uittreding van het VK uit de Europese Unie zal de huidige wetgeving gewijzigd worden 

via de Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787. De Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 

787 voorziet een lijst van gereglementeerde organismen en plantenmateriaal voor Engeland, Wales en 

Noord-Ierland en kan geraadpleegd worden in onderstaande linken: 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/contents/made 

 

Voor Schotland zou een gelijkaardige wetgeving voorzien worden.  

 

De planten en plantaardige producten waarvoor een fytosanitair certificaat zal nodig zijn indien het 

Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder handelsovereenkomst worden weergegeven in volgende link: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/

no-deal-import-requirements.pdf 

 

5.1 Quarantaine en gereglementeerde organismen 

De Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 bevat een aantal bijlagen waarin een overzicht wordt 

gegeven van gereglementeerde organismen en plantenmateriaal: 

Schedule 1 – Prohibited plant pests 

Schedule 2 – Prohibited infested material 

Schedule 3 – Prohibited imported material: er is geen invoerverbod voor EU planten en plantaardig 

materiaal 

Schedule 4 – Regulated material 

Schedule 5 – Notifiable material 

Schedule 6 – Relevant material which not be moved within the relevant UK territories without a UK 

plant passport 

Schedule 7 – Notifiable material destined for a UK pest free area and relevant material which must 

not be introduced or moved within a UK pest free area without a valid UK plant passport 

 

5.2 Pest free area 

 

Als het VK de EU verlaat zonder handelsakkoord dan kunnen bepaalde delen van het VK-grondgebied niet 

meer aangeduid worden als EU Beschermd Gebied. Het VK zal de bioveiligheidsgaranties die een 

beschermd gebied gaf vervangen door:  

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/contents/made
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796900/no-deal-import-requirements.pdf
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- het uitbreiden van de lijst met schadelijke organismen die afwezig zijn in het VK: de schadelijke 

organismen bij planten (en plantenzieken) die voor de uittreding van het VK niet mochten 

binnengebracht worden in een beschermd gebied gelegen in het VK worden toegevoegd aan 

de lijst met quarantaine-organismen (‘schedule 1 – part A: plant pest not known to occur in any 

part of the UK’) 

- de aanduiding van ziektevrije gebieden (‘Pest Free Area’ (PFA)): ziektevrije gebieden worden 

aangeduid voor fytopathogenen en plantenziekten die afwezig zijn in een deel van het VK 

maar niet het volledige VK. De ziektevrije gebieden zullen aangeduid worden op basis van 

internationaal erkende standaarden en vereisten. 

De planten waarvoor een UK-plantenpaspoort nodig is om ze binnen te brengen in of te transporteren 

binnen een ziektevrij gebeid worden weergegeven in Schedule 7 van The Plant Health (EU Exit) 

Regulations 2019 No. 787.  

In volgende link wordt een overzicht gegeven van de PFA’s en de planten waarvoor een UK-

plantenpaspoort zal nodig zijn : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/

pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf 

 

5.3 Afwijkingen en noodmaatregelen 
 

De Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 voorziet een aantal afwijkingen (schedule 8) en 

noodmaatregelen (schedule 9 – 16) om respectievelijk bestaande handelsstromen te behouden en de 

bioveiligheid van de UK te garanderen: 

Schedule 9: Emergency measures: miscellaneous 

Schedule 10: Emergency measures: Gibberella circinate Nirenberg & O’Donnell 

Schedule 11: Emergency measures: Anoplophora chinensis (Forster) 

Schedule 12: Emergency measures: Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja, 

Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) 

Schedule 13: Emergency measures: Bursaphelencus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 

(the pinewood nematode) 

Schedule 14: Emergency measures: Pomacea (Perry) 

Schedule 15: Emergency measures: Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

Schedule 16: Emergency measures: Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

 

In schedule 17 wordt een overzicht gegeven van EU wetgeving die ingetrokken wordt. (Schedule 17: 

Revocation of retained direct EU legislation). 

 

6. CONTROLE EN CERTIFICATIE  
 

6.1 Fytosanitaire controle bij uitvoer 

 

De algemene procedure voor het aanvragen van een exportcertificaat staat beschreven in volgend 

document: http://www.favv-

afsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/_documents/20160628_DelivranceCPGENERAL_NL_final.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787576/pest-free-areas-and-plants-which-must-have-passports.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/_documents/20160628_DelivranceCPGENERAL_NL_final.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/_documents/20160628_DelivranceCPGENERAL_NL_final.pdf
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Volgens deze procedure dient de operator de wettelijke vereisten van het 3e land voor te leggen aan de 

certificerende agent en dient de operator te verifiëren of zijn producten voldoen aan de eisen van het 3e 

land (het VK). 

 

De specifieke invoervereisten voor gereglementeerde producten dienen geraadpleegd toe worden in de 

Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 787 – Schedule 4 

(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf). De operator dient de officiële 

informatie voor te leggen die garandeert dat de producten voldoen aan de specifieke invoervereisten. 

 

De volgende informatie wordt beschouwd als officiële informatie:  

▪ Resultaten van officiële inspecties die de ziektevrije status van de productiesite/-plaats voor het 

betrokken schadelijke organisme aantonen; 

▪ De gegevens opgenomen in de EPPO-databank https://gd.eppo.int/ voor het betrokken schadelijke 

organisme. Bij de status van het land/gebied van oorsprong moet “ABSENT” vermeld zijn om te 

kunnen garanderen dat het product afkomstig is uit een ziektevrij gebied (‘zone/area free from…’). 

Opgelet, indien geen informatie over de status beschikbaar is, betekent dit niet dat het schadelijke 

organisme afwezig is en kan dit dus niet in rekening worden gebracht; 

▪ De aanvullende verklaring op het fytosanitair certificaat van oorsprong (bij wederuitvoer); 

▪ De informatie vermeld op een pre-exportcertificaat voor producten afkomstig uit een andere EU-

lidstaat; 

▪ Een behandelingscertificaat; 

▪ Een rapport met analyseresultaten (monstername gebeurde door het FAVV, OCI of andere 

bevoegde instantie zoals het gewest). 

 

Indien het resultaat van de fytosanitaire controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat worden 

afgeleverd met de aanvullende verklaring zoals vermeld in de Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 No 

787. 

 

Indien tijdens de controle bij uitvoer wordt vastgesteld dat aan bepaalde eisen niet kan worden 

voldaan (bijvoorbeeld de aanwezigheid van de schadelijke organismen of het ontbreken van de nodige 

informatie over het ziektevrij zijn van de productiesite, -plaats of -gebied) dan zal het fytosanitair certificaat 

niet worden afgeleverd.  

 

6.2 Invoercontrole door de bevoegde autoriteit van het land van bestemming 

 

De documentaire en identiteitscontrole zullen niet gebeuren aan de grens maar landinwaarts. Dit zal een 

virtuele controle zijn op basis van de documenten die voor de vooraanmelding werden overgemaakt en 

zonder oponthoud van de goederen. Voor de invoercontrole dient een vergoeding betaald te worden. 

. 

7. RETRIBUTIE 
 

Inspecties uitgevoerd door het FAVV, eventuele laboratoriumanalyses en het fytosanitair certificaat zijn 

onderhevig aan retributies zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende 

retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV.  

 

8. AANVERWANTE DOCUMENTEN 
/ 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/787/pdfs/uksi_20190787_en.pdf
https://gd.eppo.int/

