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Type elektronisch/digitaal certificaat dat door operator wordt voorgelegd Afleveren van gewaarmerkte 
kopie van FC voor wederuitvoer 
op basis van 

Bijkomende specifieke voorwaarden voor het afleveren van gewaarmerkte 
kopie voor wederuitvoer 

Certificaten die door de bevoegde autoriteit in 
TRACES NT zijn gegenereerd/ingediend 
  

Fytosanitair certificaat (FC) door de bevoegde overheid van het 
land van oorsprong aangemaakt in TRACES NT met elektronische 
handtekening1 (print-out in TRACES NT-module “PHYTO” draagt 
watermerk “ORIGINAL”)  

geen gewaarmerkte kopie nodig, 
wederuitvoer op basis van print-
out TRACES NT 

nvt 

Gegevens van het FC door de bevoegde overheid van het land 
van oorsprong via de IPPC e-Phyto hub overgedragen naar 
TRACES NT 

  

- elektronisch FC afgeleverd door de bevoegde overheid 
van het land van oorsprong met elektronische zegel2 
(print-out TRACES NT-module “ePhyto” draagt 
watermerk “ISSUED CONFORM TO THE ORIGINAL”) 

elektronisch FC zoals afgeleverd 
door de bevoegde overheid van 
het land van oorsprong 

- data van het FC stemmen overeen met de data in TRACES NT EN 
- indien van toepassing, data van het FC stemmen overeen met de data die 
geraadpleegd kunnen worden via het elektronisch verificatiesysteem zoals 
door het land van oorsprong werd meegedeeld. 

- digitaal FC afgeleverd door de bevoegde overheid van 
het land van oorsprong zonder elektronische zegel3 
(print-out TRACES NT-module “ePhyto”  draagt 
watermerk “ISSUED”)   

ondertekend (digitaal) FC zoals 
afgeleverd door de bevoegde 
overheid van het land van 
oorsprong  

- data van het FC stemmen overeen met de data in TRACES NT EN 
- indien van toepassing, data van het FC stemmen overeen met de data die 
geraadpleegd kunnen worden via het elektronisch verificatiesysteem zoals 
door het land van oorsprong werd meegedeeld  EN 
- indien van toepassing4, operator engageert zich om het origineel 
ondertekend FC nadien in te leveren bij het FAVV 

Andere digitale certificaten (niet aangemaakt 
of ingediend via TRACES NT) 
  

Gegevens van het FC door de bevoegde overheid van het land 
van oorsprong raadpleegbaar via een ander elektronisch 
verificatiesysteem 

ondertekend (digitaal) FC zoals 
afgeleverd door de bevoegde 
overheid van het land van 
oorsprong 

- data van het FC stemmen overeen met de data die geraadpleegd kunnen 
worden via een ander elektronisch verificatiesysteem zoals door het land van 
oorsprong werd meegedeeld  EN 
- indien van toepassing4, operator engageert zich om het origineel 
ondertekend FC nadien in te leveren bij het FAVV 

 Gegevens van het FC door de bevoegde overheid van het land 
van oorsprong NIET raadpleegbaar via een ander elektronisch 
verificatiesysteem 

origineel ondertekend FC op 
papier afgeleverd door de 
bevoegde overheid van het land 
van oorsprong  

operator legt origineel ondertekend FC voor aan het FAVV  

 

 

 

 

 

 

 
1 Zie lijst van landen opgenomen in  document  “State of play e-phytos to the EU”, kolom “e-phytos replacing paper phytos – produced inside TRACES-NT” 
2 Zie lijst van landen opgenomen in  document  “State of play e-phytos to the EU”, kolom “e-phytos replacing paper phytos – data transmitted through the hub” 
3 Zie lijst van landen opgenomen in  document  “State of play e-phytos to the EU”, kolom “Paper phytos – data transmitted through the hub” 
4 Indien in overeenstemming met de geldende instructies inzake de fytosanitaire invoercontroles, het origineel fytosanitair certificaat nog niet werd voorgelegd bij invoer (bv. in het geval van niet fytoplichtige producten) 


