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1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 
ISPM Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (‘international standards for 

phytosanitary measures’) 
PPIS  Plant Protection and Inspection Services – bevoegde autoriteit van Israël  

(website: https://www.moag.gov.il/ppis/Pages/default.aspx) 

2. TOEPASSINGSGEBIED  
 

Betrokken producten Planten en plantaardige producten  
Betrokken parameters Fytosanitaire vereisten - fytopathogene plaagorganismen 
Bestemming van de producten Israël 

3. ALGEMENE  EISEN  
 

Wetgeving  Regulations Concerning Plant Protection (Import of Plant Products, Pests and 
Regulated Articles) 2009 (“Plant Import Regulations”).  

Invoervergunning Invoervergunning vereist voor invoer van planten, plantaardige producten, 
plaagorganismen en gereguleerde artikelen m.u.v. :  

- Producten opgenomen in annex 3 van de Plant Import Regulations 
(“Goods exempt from the requirement for an Import Permit and 
Phytosanitary Certificate but requiring a Certificate of Origin”) 

- Producten opgenomen in annex 4 van de Plant Import Regulations 
(“Goods exempt from Import Permits but requiring Phytosanitary 
certificates”).  

Voor de producten opgenomen in annex 3 of 4 is geen invoervergunning vereist 
indien voldaan is aan de voorwaarden beschreven onder punt 2 (c) van de Plant 
Import Regulations.   

Eis met betrekking 
tot aarde (grond) 
en plantenafval 

De zending moet vrij zijn van aarde, zand, compost en organisch afval. 
 

Verpakking Geen materiaal van plantaardige oorsprong mag gebruikt worden voor het 
inpakken van een zending, m.u.v. gedroogd mos, turf, gemalen kurk en steenwol, 
tenzij een invoervergunning werd verleend.  
Het verpakkingsmateriaal moet vrij zijn van schadelijke organismen.   
Houten verpakkingsmateriaal (bv. kisten, paletten, steunbalken) moet voldoen aan 
ISPM-15. 

Verboden artikelen De invoer van items opgelijst in annex 7 van de Plant Import Regulations 
(“Prohibited Goods”) is verboden tenzij bestemd voor onderzoek of 
landbouwontwikkeling in Israël en gedekt door een specifieke invoervergunning.  

 
 
 
 

https://www.moag.gov.il/ppis/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/plant_import_regulations_2009_unofficial_translation
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/plant_import_regulations_2009_unofficial_translation
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Volgens de fytosanitaire wetgeving van Israël (Punt 5 van de Plant Import Regulations) dient een zending 
van planten of plantaardige producten vergezeld te zijn van:  

- Een fytosanitair certificaat voor uitvoer opgesteld door het land van oorsprong, of 
- Indien het exporterend land verschillend is van het land van oorsprong (EU-lidstaten inbegrepen), 

een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer opgesteld door het exporterend land.  
 

In overeenstemming met ISPM 12, dient het fytosanitair certificaat voor wederuitvoer  vergezeld te zijn van 
het originele fytosanitair certificaat afgeleverd door het land van oorsprong of een gewaarmerkte kopie ervan.  
 
De fytosanitaire wetgeving van Israël legt ook vereisten op inzake de inspectie in het land van oorsprong.  
Het fytosanitair certificaat is niet geldig tenzij de zending werd geïnspecteerd door een bevoegd persoon in 
het land van oorsprong:  

- Binnen de 14 dagen vóór verzending, indien teeltmateriaal, verse groenten en fruit, bloemen of 
potplanten, of  

- Binnen de 30 dagen vóór verzending, indien andere plantaardige producten.  
 

4. SPECIFIEKE EISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING 
 
Het fytosanitair certificaat dient in overeenstemming te zijn met de specifieke vereisten zoals opgenomen in 
de invoervergunning of in voorkomend geval, de vereisten zoals opgenomen in annex 4 (“Goods exempt 
from Import Permits but requiring Phytosanitary certificates”) van de Plant Import Regulations.   
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