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1. Doel 
 

Binnen de Europese Unie (EU) is er vrij verkeer van goederen en dus ook van planten en 

plantaardige producten. Voor een aantal planten en plantaardige producten is er een groter risico dat 

zij drager zijn van schadelijke organismen. Daarom moeten sommige planten of plantaardige 

producten vergezeld gaan van een plantenpaspoort wanneer zij binnen de EU worden verplaatst.  

 

Als die planten of plantaardige producten echter binnen de EU in het verkeer moeten worden gebracht 

met het oog op export naar een derde land, zal het pre-uitvoercertificaat de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat (LS) van oorsprong in staat stellen te verklaren dat zij voldoen aan de specifieke eisen van 

het derde land (bv. eisen in verband met de productieplaatsen zoals het aantal veldkeuringen). Dit 

certificaat vervangt het vroegere Intra-EU Fytosanitair Communicatiedocument (IPCD) en is een 

officieel document vermeld in art. 102 van de Verordening (EU) 2016/2031.  

 
2. Toepassingsgebied 

 
Voor de export bestemde planten en plantaardige producten waarvoor specifieke eisen van derde 

landen gelden en die binnen de EU in het verkeer moeten worden gebracht.  

 
3. Referenties 

 
Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad van 26 oktober 2016 

betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de 

Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 

98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad  

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van 

eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees 

Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en 

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie. 
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Koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de 

uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen behoren. 

 

Koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen 

quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen 

inzake schadelijke organismen.  

 

Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 

producten schadelijke organismen. 

 

Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 

9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen. 

 
4. Definities en afkortingen  

 

EU    Europese Unie  
FAVV    Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

IPCD   Intra-EU Fytosanitair Communicatiedocument/Intra-EU Phytosanitary  

                         Communication Document 

LCE  Lokale Controle-eenheid 

LS   Lidstaat 

NOBP  Nationale Organisatie ter Bescherming van Planten (National Plant Protection 

Organisation, NPPO) 

PRE-EU pre-uitvoercertificaat  

 
5.  Het pre-uitvoercertificaat  

 
5.1. Gebruik & algemeenheden 

 

Via het pre-uitvoercertificaat (PRE-EU) wordt de vereiste fytosanitaire informatie uitgewisseld tussen 

de bevoegde autoriteit van de LS waar de planten, plantaardige producten of andere materialen zijn 

geteeld en de bevoegde autoriteit van de LS vanwaar deze planten, plantaardige producten of andere 

materialen worden uitgevoerd. Deze informatie vormt de basis voor het afgeven van het fytosanitair 

uitvoercertificaat, nl. dat er voldaan is aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één 

of meerdere van de volgende aspecten: 

 
a) de afwezigheid, of aanwezigheid onder een specifieke drempel, van bepaalde 
plaagorganismen bij de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen; 
 
b) de oorsprong van de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen in/op 
een specifiek veld, productiesite, productieplaats of gebied; 
 
c) de status van het plaagorganisme in/op het veld, productiesite, productieplaats, gebied of land 
van oorsprong van de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen; 
 
d) het resultaat van de inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests op de 
betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen; 
 
e) de fytosanitaire procedures die zijn toegepast bij de productie of verwerking van de betrokken 
planten, plantaardige producten of andere materialen. 
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Verschil met het plantenpaspoort: Het pre-uitvoercertificaat garandeert dat de erop vermelde 

goederen voldoen aan de specifieke fytosanitaire eisen van het betreffende derde land terwijl het 

plantenpaspoort garandeert dat de erop vermelde goederen voldoen aan de Europese fytosanitaire 

eisen.  

Er wordt geen pre-uitvoercertificaat afgegeven voor planten of plantaardige producten waarvoor het 

plantenpaspoort verplicht is en waarvoor de fytosanitaire eisen van het land van bestemming gedekt 

zijn door dat paspoort, tenzij een pre-uitvoercertificaat opgelegd wordt door andere meer specifieke 

regelgeving. 

Bij uitbreiding zijn er nog andere gebruiksmogelijkheden : 
 

1) Het pre-uitvoercertificaat kan tussen de Gewesten of de LCE’s in België worden gebruikt om 

de autoriteiten van een Gewest of een provincie de mogelijkheid te bieden de autoriteiten van 

het andere Gewest of een andere provincie in kennis te stellen van bijzondere voorwaarden 

met betrekking tot een zending met het oog op export naar een derde land (bijvoorbeeld 

certificering van pootaardappelen); 

2) Het pre-uitvoercertificaat kan ook worden gebruikt voor buitenlandse telers die in België 

planten kweken en die onderworpen zijn aan de paspoortverplichting. Met dit document wordt 

de bevoegde autoriteit die de buitenlandse operator erkent ervan in kennis gesteld dat de 

voorwaarden voor afgifte van het plantenpaspoort in acht werden genomen. Meer informatie 

over dit onderwerp is beschikbaar in de omzendbrief PCCB/S1/641723 die kan geraadpleegd 

worden op onze website: http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/ 

Het pre-uitvoercertificaat vergezelt de betrokken planten, plantaardige producten en andere 

materialen tijdens het verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie, tenzij de informatie die het 

bevat tussen de betrokken lidstaten wordt verstrekt via, of elektronisch uitgewisseld wordt door middel 

van een geautomatiseerd informatiemanagement systeem voor officiële controles op Unieniveau. 

 
Het pre-uitvoercertificaat vervangt het fytosanitair certificaat niet. Het dient om de aflevering van een 

fytosanitair certificaat of een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer mogelijk te maken. Het mag niet 

vastgehecht of meegestuurd worden met het fytosanitair certificaat voor wederuitvoer noch aan het 

fytosanitair certificaat. 

Het pre-uitvoercertificaat is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. Als de LS van 

bestemming het Frans noch het Nederlands als nationale taal heeft of als de LS van bestemming 

onbekend is, kan de operator vragen om een Engelstalige versie af te geven. De certificerende agent 

heeft echter het recht om zijn verklaring in één van de landstalen op te maken als hij dat wil. 

Anderzijds moet de verklaring in dezelfde taal als het pre-uitvoercertificaat opgesteld zijn. 

5.2. Pre-uitvoercertificaat aanvraagprocedure  
 

Het pre-uitvoercertificaat wordt op verzoek van de operator afgegeven door de bevoegde autoriteit 

van de LS waarin de planten, plantaardige producten of andere materialen zijn geteeld, geproduceerd, 

opgeslagen of verwerkt, zolang die planten, plantaardige producten of andere materialen zich in de 

bedrijfsruimten van de betrokken operator bevinden.  

Echter kan het pre-uitvoercertificaat worden afgegeven wanneer de producten de bedrijfsruimten van 

de betrokken operator hebben verlaten, op voorwaarde dat inspecties en, waar nodig, 

bemonsteringen zijn uitgevoerd die bevestigen dat de betrokken producten beantwoorden aan één of 

meer van de specifieke fytosanitaire voorschriften in punt 5.1. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/plantaardigeproducten/
http://www.favv-afsca.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/
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Het pre-uitvoercertificaat wordt afgegeven om aan een nationale organisatie ter bescherming van 

planten (NOBP) van de EU-lidstaten (LS) en bij uitbreiding aan de Gewesten en de LCE’s mee te 

delen dat bepaalde fytosanitaire procedures werden toegepast en dat de gecertificeerde producten 

aan bepaalde fytosanitaire eisen van de derde landen voldoen (cf. paragraaf 5.1). Een schriftelijk 

formeel bewijs van deze fytosanitaire eisen wordt aangeleverd door de operator die wenst te 

exporteren.   

De operator die om een pre-uitvoercertificaat verzoekt, moet alle informatie over de producten en de 

producent/handelaar invullen (vakken 3, 4 en 5). De operator moet het ingevulde document, samen 

met de fytosanitaire eisen, terugsturen naar de bevoegde autoriteit (Gewest/LCE) waar zij onder 

vallen, met duidelijke vermelding van de reden van zijn aanvraag (bv. export naar - naam van het land 

van bestemming, buitenlandse producent). Deze aanvraag wordt bij voorkeur doorgestuurd per e-mail. 

De autoriteit bevoegd voor het pre-uitvoercertificaat zal de aanvraag evalueren (verificatie of er aan de 

voorgelegde eisen kan worden voldaan) en het document voltooien. 

 

5.3. Verschillende rubrieken van het pre-uitvoercertificaat 

Vak 1 

 Het pre-uitvoercertificaat draagt een uniek referentienummer dat wordt toegekend door de 

certificerende agent. Op de pre-uitvoercertificaten die worden uitgereikt door het FAVV, heeft 

het referentienummer de volgende vorm : 

PRE-EU/BE/IC/LCE/YYYY/AAAA/xxxx# 
 
Waarin 
- PRE-EU: fytosanitair pre-uitvoercertificaat;  

- BE : België, ISO-code van het land van afgifte;  

- IC: intracommunautair document 

- LCE : de provincie waar het pre-uitvoercertificaat werd afgegeven 

o WVL: West-Vlaanderen; 

o OVB :Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant;  

o ANT: Antwerpen;  

o VLI : Vlaams-Brabant & Limburg;  

o BRU: Brussel;  

o BNA : Waals-Brabant & Namen;  

o HAI: Henegouwen;  

o LUN: Luxemburg & Namen; 

o LIE: Luik;  

- YYYY : jaar waarin het  pre-uitvoercertificaat wordt afgegeven;  

- AAAA : legitimatienummer van de certificerende agent;  

- xxxx : volgnummer van de door de certificerende agent afgegeven certificaten;  

- # : afsluiting van de unieke nummering van het referentienummer van het pre-
uitvoercertificaat.  

Het pre-uitvoercertificaat heeft a priori geen bijlagen. Als het bestaat uit meerdere pagina’s 

worden de bijlagen geïdentificeerd met hetzelfde nummer zoals vermeld op het pre-

uitvoercertificaat. Het aantal bijlagen en het totale aantal pagina’s van bijlagen worden als 

volgt in het pre-uitvoercertificaat vermeld: 

Aantal bijlagen: ....... (...... pagina's).  
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Vak 2 

Naam van de LS van oorsprong en naam van de bevoegde autoriteit die het certificaat aflevert. 

 

Het pre-uitvoercertificaat wordt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 art.102(3) afgegeven 

door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de officiële 

organisatie is die in België verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de fytosanitaire 

voorschriften en certificering voor quarantaineorganismen. De gewesten zijn bevoegd voor het 

toezicht op de naleving van de fytosanitaire voorschriften en de certificering voor EU-gereguleerde 

niet-quarantaineorganismen op plantaardig teeltmateriaal (plaagorganismen zoals bedoeld in artikel 

36 van de verordening plantengezondheid en die opgenomen zijn in bijlage IV van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072). De informatie inzake welke autoriteit instaat voor de afgifte 

van fytosanitaire certificaten en pre-uitvoercertificaten voor de verschillende teeltmaterialen vindt u 

onder: Plantengezondheid: bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten, waar kan u terecht?de 

afgifte ervan, of bij wijze van delegatie door een Belgische regionale autoriteit volgens de specifieke 

overeenkomst op basis van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003. Deze delegatie is alleen geldig 

voor pootaardappelen en zaaizaden genoemd in bijlage V, deel A, afdelingen I en II, van het koninklijk 

besluit van 10 august 2005.  

Vak 3 

Registratienummer van de producent, de handelaar of de exporteur indien van toepassing of de naam 
en adres van de operator.  

Vak 4 

Beschrijving van de goederen – Het referentienummer van het plantenpaspoort kan volstaan. Als er 

geen plantenpaspoort is voor dat product moet men tenminste de gangbare naam en de botanische 

naam van het product vermelden. Er wordt aangeraden om ook de bijzondere kenmerken, het aantal 

en de beschrijving van de verpakkingen te vermelden.  

Vak 5  

Aangegeven hoeveelheid: gewicht (kg, ton) of aantal eenheden.   

Vak 6 

De juiste vakjes in de opties van A tot G moeten aangevinkt worden. De namen van de 

plaagorganismen waarop de aangevinkte opties van toepassing zijn, dienen vermeld te worden onder  

de sectie " specificaties plaagorganisme "  met tussen haakjes vermelding van de betrokken optie bv. 

Globodera pallida (C). 

 voldoet aan de specifieke voorschriften van de EU-Verordening betreffende 
beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten: [vermeld: 
“Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072” en, in voorkomend geval, de bijlage en het punt 
van de bijlage dat van toepassing is voor de betrokken zending]. 

 is geïnspecteerd volgens een passende officiële procedure: [indien nodig procedure 
vermelden], en vrij van (A) bevonden 

 is getest volgens een passende officiële procedure: [indien nodig procedure vermelden], 
en vrij van (B) bevonden 

 is afkomstig uit een veld dat officieel vrij van (C) is bevonden 

 is afkomstig van een productiesite die officieel vrij van (D) is bevonden 

 is afkomstig van een productieplaats die officieel vrij van (E) is bevonden  

https://www.favv-afsca.be/professionelen/plantaardigeproductie/wetgeving/verordeningeu/#AutFedReg
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 is afkomstig uit een gebied dat officieel vrij van (F) is bevonden 

 is afkomstig uit een land dat officieel vrij van (G) is bevonden 

Specificaties plaagorganisme en aanduiding van veld/productiesite/productieplaats/gebied (met 

verwijzing naar (A-G), in voorkomend geval) – informatie omtrent ziektevrije geografische zones is 

beschikbaar op de FAVV website. 

Vak 7 

Verdere officiële informatie (bijvoorbeeld in verband met fytosanitaire importvoorschriften, behandeling 

van zendingen etc.)  

Vak 8 

Datum en plaats van afgifte en gegevens van de contactpersoon (E-mail/tel/fax).   

Vak 9 

Reliëfstempel van de organisatie, naam, handtekening en dienststempel van de agent.  
 

6. Retributies 

Als op aanvraag van een operator het pre-uitvoercertificaat door het FAVV wordt afgegeven rekent de 

controledienst de verstrekte dienst aan in overeenstemming met art. 2 en bijlage 1.II van het koninklijk  

besluit van 10 november 2005 wat de kosten betreft die worden bepaald bij toepassing van artikel 5 

van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Agentschap. 

 

7. Bijlagen 

Model van het pre-uitvoercertificaat in het Engels 

Model van het pre-uitvoercertificaat in het Nederlands 

Model van het pre-uitvoercertificaat in het Frans 

 

8. Overzicht van de revisies 

 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1 01/06/2011  

2 01/08/2013 Aanpassing van de afkorting van IEPCD naar IPCD en 

verandering van het referentienummer, Verduidelijking 

onder 5.2. Algemeen voor het gebruik door de EC 

voorgesteld aan de Russische Federatie 

3 20/05/2018 Verandering PCE naar LCE 

4 16/05/2019 Vervanging van het IPCD door het pre-uitvoercertificaat 

vastgelegd in Verordening (EU) 2016/2031 

5 24/02/2020 Aanpassing van toelichting Vak 6, rekening houdend 

met Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 

6 Datum van publicatie Aanpassing wettelijke referenties  

 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/_documents/20160519_Bijlage01_20160304_PFA_v10_NL.pdf
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/


1. PRE-EXPORT CERTIFICATE  
 

PRE-EU/BE/IC/  
 
This document is issued by the competent authority of an EU Member State according to Regulation 
(EU) 2016/2031 on protective measures against pests of plants on request of a professional operator 
in order to communicate to competent authorities of EU Member States that certain phytosanitary 
procedures have been applied. 
 

 

2. Name of Member State of origin and name of the declaring competent authority 
 

BELGIUM - FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE FOOD CHAIN (FASFC) 
 

 

3. Professional operator  
 
 

4. Description of the consignment  
 
 
 
 

5. Quantity declared 

6. The consignment as described above  
(Boxes(A-G) of applicable options to be ticked combined with information under 'pest specifications') 
 

complies with the specific requirements of EU Regulation on protective measures against pests of plants  
 
 
 has been inspected according to an appropriate official procedure and found free from (A) 
 
 
 has been tested according to an appropriate official procedure and found free from (B) 
 
 
 originates in a field, officially recognised as being free from (C) 
 originates in a production site, officially recognised as being free from (D) 
 originates in a place of production, officially recognised as being free from (E) 
 originates in an area, officially recognised as being free from (F) 
 originates in a country, officially recognised as being free from (G) 
 
Pest specifications and identification of field/production site/place of production/area 
 
 
 

7. Other official information  
 
 
 

8. Place of issue 
 

Contact details (phone/email/fax) 
 
 

Date: 

9. Name and signature of the authorised officer  
 
 
 
 
Stamp of the competent authority 

Number of annexes:           (         pages) 



1. PRE-UITVOERCERTIFICAAT  
 

PRE-EU/BE/IC/ 
 
Dit document wordt door de bevoegde autoriteit van een lidstaat afgegeven in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij 
planten, op verzoek van een professionele marktdeelnemer, met als doel de bevoegde 
autoriteiten van EU-lidstaten te laten weten dat bepaalde fytosanitaire procedures zijn toegepast. 
 

 

2. Naam van de lidstaat van oorsprong en naam van de bevoegde autoriteit die het 
certificaat heeft afgeleverd 
 

BELGIË - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
(FAVV) 
 

 

3. Professionele marktdeelnemer  
 
 

4. Omschrijving van de zending  
 
 
 
 

5. Aangegeven hoeveelheid 

6. De zending zoals hierboven beschreven:  
(Vakjes (A-G) van toepasselijke opties, aan te kruisen in combinatie met informatie onder “specificaties plaagorganisme”) 

 

voldoet aan de specifieke voorschriften van de EU-Verordening betreffende beschermende maatregelen 
tegen plaagorganismen bij planten: 

 
 
 is geïnspecteerd volgens een passende officiële procedure en vrij van (A) bevonden  
 
 
 is getest volgens een passende officiële procedure en vrij van (B) bevonden 
 
 
 is afkomstig uit een veld dat officieel vrij van (C) is bevonden 
 is afkomstig van een productiesite die officieel vrij van (D) is bevonden 
 is afkomstig van een productieplaats die officieel vrij van (E) is bevonden 
 is afkomstig uit een gebied dat officieel vrij van (F) is bevonden 
 is afkomstig uit een land dat officieel vrij van (G) is bevonden 
 
Specificaties plaagorganisme en aanduiding van veld/productiesite/productieplaats/gebied  
 
 
 

7. Verdere officiële informatie  
 
 

8. Plaats van afgifte 
 

Contactgegevens (telefoon/e-mail/fax) 
 
 

Datum: 

9. Naam en handtekening van de bevoegde functionaris 
 
 
 
 
Stempel van de bevoegde autoriteit 

Aantal bijlagen:           (         pagina’s) 



1. CERTIFICAT DE PRE-EXPORTATION 
 
PRE-EU/BE/IC/ 
 
Le présent document est délivré par l’autorité compétente d'un État membre de l'UE en vertu du 
Règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux 
végétaux, à la demande d'un opérateur professionnel afin d'informer les autorités compétentes des 
États membres de l'UE que certaines procédures phytosanitaires ont été appliquées. 
 

 

2. Nom de l’État membre d'origine et nom de l'autorité compétente déclarante  
 

BELGIQUE - AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE 
(AFSCA) 
  

3. Opérateur professionnel 
 
 

4. Description de l’envoi 
 
 
 
 

5. Quantité déclarée 

6. L'envoi décrit ci-dessus 
(Cases (A-G) des options à cocher en combinaison avec les informations figurant à la rubrique « spécification de l'organisme nuisible ») 
 

est conforme aux exigences spécifiques du règlement UE relatif aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux 

 
 
 a fait l'objet d'une inspection selon une procédure officielle appropriée et a été déclaré exempt de (A) 
 
 
 a fait l'objet d'analyses selon une procédure officielle appropriée et a été déclaré exempt de (B) 
 
 
 provient d'un champ officiellement reconnu exempt de (C)  
 provient d'un site de production officiellement reconnu exempt de (D)  
 provient d'un lieu de production officiellement reconnu exempt de (E)  
 provient d'une zone de production officiellement reconnu exempt de (F)  
 provient d'un pays officiellement reconnu exempt de (G)  
 
Spécification de l’organisme nuisible et identification du champ/site de production/lieu de production/zone 
 
 
 

7. Autres informations officielles 
 
 
 

8. Lieu de délivrance 
 
Coordonnées (Téléphone/Email/Fax) 
 
 
Date 

 

9. Nom et signature du fonctionnaire autorisé 
 
 
 
 
Cachet de l’autorité compétente 

Nombre d’annexes :          (        pages) 
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