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Planten en plantaardige producten  IB.PHY.AA.01 ALGEMEEN 
December 2022 

 

1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 
EPPO Europese en Mediterrane Plantenbeschermingsorganisatie (“European and Mediterranean 

Plant protection Organization”) 
EU  Europese Unie 
FOD  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
PFA  Ziektevrij gebied (“Pest free area”)  
PFPP  Ziektevrije productieplaats (“Pest free place of production”)  
PFPS  Ziektevrije productiesite (“Pest free production site”) 
PP  Productieplaats (“Place of production”) 
PS  Productiesite/perceel (“Production site”) 
Q-organisme Quarantaine organisme 
RNQP  Gereglementeerd niet-quarantaine organisme (“Regulated non quarantine pest”)  

2. TOEPASSINGSGEBIED  
 

Betrokken producten Planten en plantaardige producten van Belgische oorsprong 
Betrokken parameters Fytosanitaire vereisten - fytopathogene plaagorganismen 
Bestemming van de producten Derde landen die eisen opleggen inzake ziektevrije geografische 

zones (PFA/PFPP en/of PFPS) 

3. DOEL  
 
De fytosanitaire voorschriften van derde landen kunnen betrekking hebben op EU-Q-organismen, op  EU- 
RNQP’s en/of op niet in de EU gereglementeerde organismen en deze voorschriften kunnen verder gaan 
dan hetgeen is opgelegd in de EU-wetgeving waardoor specifiek voor export bijkomende inspecties en/of 
monsternames tijdens het groeiseizoen vereist zijn. In voorkomend geval, moeten deze bijkomende 
inspecties en/of monsternames door de operator aangevraagd worden bij de Lokale Controle-
Eenheid waar de productieplaats/-site is gelegen, door middel van het volgende formulier "Aanvraag van 
inspecties van planten, tijdens het groeiseizoen, met het oog op de uitvoer".  
 
Eventuele bijkomende inspecties en/of monsternames die vereist zijn tijdens het groeiseizoen, dienen door 
de operator zo vroeg mogelijk in het groeiseizoen te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid 
van de operator om na te gaan welke bijkomende inspecties en/of monsternames vereist zijn en deze tijdig 
aan te vragen.  
 
De eisen die derde landen opleggen kunnen betrekking hebben op de geografische zone waar de 
betrokken planten of plantaardige producten werden geproduceerd en het derde land kan opleggen dat 
deze geografische zone vrij is van het(de) betrokken plaagorganisme(n). Op basis van de internationale 
standaarden omtrent fytosanitaire maatregelen kunnen drie ziektevrije geografische zones onderscheiden 
worden, met name  

- een ziektevrij gebied (“Pest free area”/PFA) 
- een ziektevrije productieplaats (“Pest free place of production”/ PFPP), en 
- een ziektevrije productiesite (“Pest free production site”/PFPS). 

Meer informatie inzake het onderscheid tussen deze verschillende types van ziektevrije geografische 
zones staat beschreven in het document “Informatie omtrent ziektevrije geografische zones”.  
 

https://www.favv-afsca.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/#algemene
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/#algemene
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Het doel van de huidige instructie is te verduidelijken hoe deze vereisten inzake ziektevrije geografische 
zones dienen beoordeeld te worden ten einde te bepalen of voor export bijkomende veldinspecties tijdens 
het groeiseizoen vereist zijn en dienen aangevraagd te  worden om aan deze vereisten te voldoen.  

4.  EVALUATIE EISEN INZAKE ZIEKTEVRIJE GEOGRAFISCHE ZONES 
 
4.1.  Vereiste inzake ziektevrij gebied (PFA) 
 
Een vereiste inzake PFA kan enkel gecertificeerd worden indien België vrij is van de betrokken ziekte of 
plaag. Hierbij kunnen onderstaande situaties onderscheiden worden (zie ook beslissingsboom in bijlage 1):  
 

a) EU-Q-organismen opgenomen in bijlage II deel A van verordening (EU) nr. 2019/2072: 

In bijlage II deel A van verordening (EU) nr. 2019/2072 vindt men een lijst van EU-Q-organismen 
die voor zover bekend niet op het grondgebied van de EU voorkomen. Voor planten en/of 
plantaardige producten van Belgische oorsprong kan voor deze plaagorganismen, gecertificeerd 
worden dat zij afkomstig zijn uit een PFA zonder bijkomende veldinspectie.   
Opgelet: Indien er zich in België een vondst van het betrokken Q-organisme heeft voorgedaan, kan 
er niet gecertificeerd worden, indien de operator is gelegen in het gebied dat werd afgebakend 
rond de vondst.  
 

b) Andere plaagorganismen waarvoor de officiële status van België raadpleegbaar is in de “EPPO 
global database” (https://gd.eppo.int/). 

De status kan als volgt worden geraadpleegd:  
o De wetenschappelijke naam ingeven van de ziekte of plaag (bv. Ceratitis capitata) en op 

“Go!” klikken 
o Vervolgens op de naam van het organisme klikken   
o Vervolgens onder MENU op de rubriek “Distribution” klikken 
o Vervolgens als continent “Europe” en als land “Belgium” selecteren. 
o De EPPO status wordt vervolgens weergeven (door op “View” te klikken kan men indien 

gewenst meer gedetailleerde info raadplegen). 
  

Indien de status voor België  « Absent1 » is, dan kan voor planten en/of plantaardige producten 
van Belgische oorsprong voor dit plaagorganisme, gecertificeerd worden dat zij afkomstig zijn uit 
een PFA zonder bijkomende veldinspectie.   

Indien de status « Present2» is, dan kan niet verklaard worden dat de planten en/of plantaardige 
producten afkomstig zijn uit een PFA. Indien het derde land de vereiste van een PFA oplegt voor 
het betrokken plaagorganisme, is geen export mogelijk.  
 
Indien de status « Transient » is en het betrokken plaagorganisme niet als Q organisme in de EU is 
gereglementeerd (m.a.w. plaagorganisme niet opgenomen in bijlage II deel B van verordening (EU) 
nr. 2019/2072)  dan kan niet verklaard worden dat de planten en/of plantaardige producten 
afkomstig zijn uit een PFA. Indien het derde land de vereiste van een PFA oplegt voor het 
betrokken plaagorganisme, is geen export mogelijk.  

 
1 In de EPPO global database worden verdere details gegeven over de status bijvoorbeeld “Absent, pest no longer present”, “Absent, 
pest eradicated”, “Absent, intercepted only”, ”Absent, invalid record”, “Absent, unreliable record”, “Absent, no pest record”, of “Absent, 
confirmed by survey”…. Deze statussen vallen allen onder “Absent” 
2 EPPO geeft verdere details over de status bijvoorbeeld   “Present, no details”, “Present, widespread”, “Present, restricted 
distribution”, of “Present, few occurrences”…. Deze statussen vallen allen onder “Present”.  

https://gd.eppo.int/
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Indien de status « Transient» is en het betrokken plaagorganisme als Q organisme in de EU is 
gereglementeerd (m.a.w. plaagorganisme opgenomen in bijlage II deel B van 
verordening (EU) nr. 2019/2072), dient via de Lokale Controle-Eenheid contact opgenomen te 
worden met het FAVV  zodat kan worden nagegaan of aan de vereiste inzake PFA kan worden 
voldaan. 
 

c) Andere plaagorganismen dan deze die vallen onder punt a of b 
Voor plaagorganismen die niet opgenomen zijn in bijlage II deel A van 
verordening (EU) nr. 2019/2072 en waarvoor geen informatie inzake de status beschikbaar is in de 
“EPPO global database”, dient via de Lokale Controle-Eenheid contact opgenomen te worden met 
het FAVV  zodat kan worden nagegaan of aan de vereiste inzake PFA kan worden voldaan. 

4.2.  Vereiste inzake ziektevrij productiesite (PFPS) of ziektevrije productieplaats 
(PFPP) 

 
Bij de evaluatie van deze vereiste kunnen onderstaande situaties onderscheiden worden (zie ook 
beslissingsboom in bijlage 2): 
 

a) Plaagorganismen waarvan geweten is dat ze niet voorkomen in BE: 
Voor plaagorganismen waarvan geweten is dat ze niet voorkomen in België, m.a.w. EU-Q-
organismen die voor zover bekend niet op het grondgebied van de EU voorkomen (zie punt 4.1. a) 
of een plaagorganisme waarvoor de officiële status van België in de “EPPO global database 
“Absent” is (zie 4.1. b) is geen bijkomende veldinspectie tijdens het groeiseizoen vereist3. Voor 
planten en/of plantaardige producten van Belgische oorsprong kan voor deze plaagorganismen, 
gecertificeerd worden dat zij afkomstig zijn uit een PFPS of PFPP zonder bijkomende 
veldinspectie.   
 

b) EU-Q-organismen opgenomen in bijlage II deel B van verordening (EU) nr. 2019/2072 of RNQPs 
opgenomen in bijlage IV van verordening (EU) nr. 2019/2072 die zijn opgenomen in de jaarlijkse 
inspectie van het FAVV of de Gewesten: 

Voor Q-organismen opgenomen in bijlage II deel B van verordening (EU) nr. 2019/2072 en RNQPs 
opgenomen in bijlage IV van verordening (EU) nr. 2019/2072, is geen bijkomende veldinspectie 
vereist3,  indien het organisme is opgenomen in de jaarlijkse  fytosanitaire inspectie van het FAVV 
of de Gewesten die werd uitgevoerd in overeenstemming met de EU-wetgeving. 
Voor planten en/of plantaardige producten van Belgische oorsprong kan voor deze 
plaagorganismen,  indien het betrokken plaagorganisme niet werd vastgesteld tijdens het 
betrokken groeiseizoen, gecertificeerd worden dat zij afkomstig zijn uit een PFPS of PFPP.   
Indien het betrokken plaagorganisme werd vastgesteld tijdens het betrokken groeiseizoen is 
daartegen geen certificering dat de  planten of plantaardige producten afkomstig zijn uit een PFPS 
of PFPP mogelijk.  
 

c) Andere plaagorganismen dan deze die vallen onder punt a of b: 
Voor andere plaagorganismen dienen bijkomende veldinspecties te worden aangevraagd volgens 
de modaliteiten zoals beschreven onder punt 3 van deze instructiebundel. Indien het derde land 
een PFPS oplegt, beperken de bijkomende inspecties zich tot het betrokken perceel. Indien het 

 
3 Deze vermelding heeft enkel betrekking op de vereiste inzake PFPP/PFPS. Indien het land van bestemming andere specifieke 
vereisten oplegt (zoals bv. bevestiging van de ziektevrije status via laboanalyse, maandelijkse controle 3 maanden voorafgaandelijk 
aan export…) die niet gedekt worden door de jaarlijkse inspectie dienen alsnog bijkomende veldinspecties te worden aangevraagd.  

https://www.favv-afsca.be/lce/
https://www.favv-afsca.be/lce/
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derde land een PFPP oplegt, dienen bijkomende inspecties te worden aangevraagd voor de 
volledige productieplaats, i.e. alle percelen, van de betrokken producent.  
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