Algemene informatie
Fytosanitaire eisen van derde landen en informatiebronnen
Disclaimer
Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de op deze site vermelde informatie. Hoewel wij ernaar streven om
actuele en juiste informatie te verspreiden kunnen wij het resultaat daarvan niet garanderen en zullen wij de ons gemelde fouten
proberen te verbeteren.
Dit document bevat verwijzingen naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. Het FAVV garandeert echter niet dat
die externe informatie actueel en correct is en wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking daartoe af.

A. Fytosanitaire eisen van derde landen
De meeste landen hebben regelgevingen waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaraan op hun
grondgebied ingevoerde planten, plantaardige producten en andere gereglementeerde artikelen in
fytosanitair opzicht moeten voldoen. Er mag niet uit het oog worden verloren dat die eisen soms
complex zijn, van het ene tot het andere land verschillen en aan wijzigingen onderhevig zijn.
Uitgevoerde producten moeten altijd voldoen aan de regelgeving geldend in het derde land van
invoer. Sommige landen leggen voor bepaalde producten strengere of andere dan in de Europese
Unie geldende eisen of controles op. Het is daarom noodzakelijk om de controles voor uitvoer aan te
passen aan de specifieke fytosanitaire eisen van de derde landen.
Volgens de Europese regelgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002, Artikel 12) is het verboden om
producten uit te voeren die niet voldoen aan de Europese regelgeving, behoudens andersluidend
verzoek van de autoriteiten van het land van invoer of andersluidende bepalingen in de regelgeving
van dat land. Deze regelgeving geldt alleen voor producten bestemd voor menselijke of dierlijke
consumptie. Het FAVV heeft geen enkel akkoord afgesloten met derde landen in verband met
afwijkingen op de eisen inzake overeenstemming met de Belgische en de Europese wetgeving. De
exporteurs zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van informatie en het bijhouden van alle
desbetreffende wijzigingen van de Belgische en de Europese wetgeving.

1. Eisen inzake vermelding op een ’positieve’ lijst
Sommige landen eisen dat de betrokken operatoren door de Nationale dienst voor
plantenbescherming (NDPB) van het land van uitvoer zijn opgenomen op een lijst als garantie dat hun
specifieke fytosanitaire eisen worden nageleefd. In de meeste gevallen hebben deze specifieke eisen
betrekking op de productieplaatsen (en niet enkel op de zending) en moet de operator de eisen van
het land van invoer dus lang voor de geplande datum van uitvoer kennen en, indien van toepassing,
er rekening mee houden tijdens productie.

2. AFR /PRA (analyse van het fytosanitair risico – pest risk analysis )
Sommige landen eisen dat voor bepaalde nieuwe land/product combinaties een PRA-dossier wordt
opgesteld, dit is vaak de eerste stap naar het openstellen van de markt. AFR is een proces dat
meerdere maanden tot jaren in beslag kan nemen en tot doel heeft gepaste fytosanitaire maatregelen
vast te leggen voor producten die afkomstig zijn uit een welbepaald land of gebied. Het gaat om een
proces waarbij de biologische of andere wetenschappelijke of economische gegevens worden
beoordeeld om uit te maken of een organisme schadelijk is voor planten en welke maatregelen
eventueel moeten getroffen worden ten aanzien van de schadelijke organismen (ISPM 2 - ISPM 5).
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Meer informatie hierover is te vinden op: http://archives.eppo.int/EPPOStandards/pra.htm
Doorgaans eist het land van invoer dat voor bepaalde gereglementeerde artikelen een vragenlijst
wordt ingevuld waarin de operator informatie moet aanbrengen met betrekking tot:
- ziekten en plagen,
- de klimatologische omstandigheden waarin de teelt wordt geproduceerd,
- de teeltmethode,
- de behandelingen tijdens de teelt en na de oogst,
- ….
Op basis van deze elementen wordt een analyse van het fytosanitaire risico (AFR) gemaakt door de
NDPB van het invoerende land met als doel de invoervoorwaarden vast te leggen en, eventueel, toe
te staan dat die producten op zijn grondgebied worden binnengebracht.
In praktijk wordt aangeraden om bij het samenstellen van een dergelijk dossier de hulp in te roepen
van de beroepsverenigingen. De beroepsverenigingen bezorgen het dossier vervolgens aan DG
Controlebeleid van het FAVV, ter attentie van de directeur-generaal.
Een operator kan zijn dossier ook individueel indienen, maar dat kan enkel via zijn LCE (lokaal
controle eenheid). Het dossier moet in elk geval zo volledig mogelijk zijn. De vragen m.b.t. de
bevoegde autoriteit zullen door het FAVV worden beantwoord.
Daarna wordt het dossier aangevuld en beoordeeld door deskundigen van de bevoegde autoriteiten.
Er worden, indien nodig, werkvergaderingen gehouden met de betreffende sector en dit eventueel in
overleg met de deskundigen van de Federale overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu en de Gewesten. Als het dossier door alle betrokken partijen is
goedgekeurd, wordt het officieel door het FAVV aan de NDPB van het land van invoer bezorgd zodat
die de AFR kan uitvoeren.

3. Aanvullende verklaring
Een aanvullende verklaring is een vermelding die op het fytosanitair certificaat moet worden
aangebracht als het land van invoer dat eist. Deze verklaring bevat specifieke bijkomende informatie
over een zending met betrekking tot de gereglementeerde schadelijke organismen.
De vereiste aanvullende verklaring wordt vermeld in het veld « Aanvullende verklaring » (vak 11 van
het fytosanitair certificaat) mits de goederen aan die eisen voldoen.

B. Bronnen van informatie om kennis te verwerven over de
fytosanitaire eisen van derde landen
1. Bronnen
▪

De invoerder van het product kan helpen bij het verstrekken van de noodzakelijke
informatie;

▪

Officiële websites met vermelding van een groot aantal nationale en internationale
diensten (zie verder);

▪

De invoervergunning kan een middel zijn om de eisen inzake invoer te kennen. Als het
derde land een invoervergunning eist (zie hiervoor de Market access databank) moet die,
bij voorkeur, aan de certificerende ambtenaar worden verstrekt en als ze in een andere
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taal dan één van de landstalen is opgesteld, moet de exporteur een kopie bezorgen van
de vergunning alsook de door een beëdigd vertaler gemaakte vertaling van de
invoervergunning in één van de landstalen (NL, FR, DE). Het FAVV aanvaardt evenwel
ook vergunningen die in het Engels zijn opgesteld.
▪

Nuttige links:
-

Nederlandse databank van de invoereisen voor een groot aantal landen. Let op:
sommige eisen kunnen verschillen al naargelang het land van oorsprong.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardigeproducten/inhoud/landeneisen-voor-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten

-

Nieuw-Zeeland databank van de invoereisen voor een groot aantal landen. Let op:
sommige eisen kunnen verschillen al naargelang het land van oorsprong.
http://mpi.govt.nz/law-and-policy/requirements/importing-countries-phytosanitaryrequirements/

-

Market access data base
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

-

Webpagina op de site van de EU over de uitvoer naar de Russische Federatie en de
Douane-Unie
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia_en

▪

Er moet ook rekening worden gehouden met de akkoorden die eventueel zijn afgesloten
tussen België en een derde land enerzijds en met de akkoorden die zijn afgesloten tussen
de Europese Unie en een derde land of een groep van derde landen anderzijds.
Informatie over deze akkoorden is terug te vinden op de website van het FAVV:
http://www.favv.be/exportderdelanden/planten/

▪

Op de website van het FAVV gepubliceerde instructies op de pagina: http://www.favvafsca.fgov.be/exportderdelanden/planten/

▪

Als de exporteur geen informatie vindt, kan hij zich wenden tot de regionale
agentschappen voor exportbevordering:
-

AWEX http://www.awex-export.be/

-

FIT http://www.flandersinvestmentandtrade.com/en

-

BIE http://www.brussels-export.be/

Nationale diensten voor plantenbescherming
Land Website
AU

http://www.agriculture.gov.au/import

BH

http://www.uzzb.gov.ba/

BR

http://www.agricultura.gov.br/

CA

http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/plavege.shtml

CH

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_916_026_81.html

CN

Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant
Quarantine

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070905_38054.htm
Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine

CR

http://english.aqsiq.gov.cn/LawsandRegulations/allenglish/200709/t20070903_37903.htm
http://www.sfe.go.cr/
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EC

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/

IL
IN

http://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Plant%20Protection%20and%20Inspection%20Services/Im
port%20of%20Plants%20and%20their%20Products/Pages/default.aspx
http://plantquarantineindia.nic.in/PQISMain/Default.aspx

IS

http://www.mast.is/english/frontpage/import-export/

JP

http://www.pps.go.jp/english/faq/index.html

KS

http://www.auv-ks.net/

LB

http://www.agriculture.gov.lb

MY

http://www.doa.gov.my/web/guest/home

NO

http://www.mattilsynet.no

NZ

http://www.biosecurity.govt.nz/pests/plants

PH

http://spsissuances.da.gov.ph/index.php/plant-health

QA

/

RU

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/index.html?_language=en

SA

/

SG
TN

http://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/plants/bringing-plants-in-and-out-of-singapore/importingplants-plant-products
http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_ministeres&Itemid=382&task=view&id=23&lang=french

TR

http://www.tarim.gov.tr/

TW

http://www.baphiq.gov.tw/en/

US

http://www.aphis.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/process/

VN
ZA

http://www.ppd.gov.vn
http://www.nda.agric.za/doaDev/topMenu/services/imports.html
http://www.daff.gov.za

Internationale en andere organisaties
Organisatie
WTO-Sanitary and Phytosanitairy
Measures
Europese Commissie – DG Handel
Market Access Database (EC-DG
Trade)

International
Organization

Plant

Website
Rubriek
http://spsims.wto.org/web/pages/search/notif
ication/Search.aspx
http://ec.europa.eu/trade/
Exporter’s guide to import
formalities:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/datasetPre - Country
viewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=p - Product code: GN-code
ubli
(4 chiffres)
of
- Product description

Protection https://www.ippc.int/en/

European and Mediterranean Plant http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/about_
Protection Organization
eppo.htm
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Nederlandse voedsel- en
warenautoriteit

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/exportplanten-groenten-fruit-plantaardigeproducten

Landeneisen

Let op: het gaat om specifieke akkoorden
voor Nederland. Sommige eisen kunnen
verschillen al naargelang het land van
oorsprong.
Regional Plant Protection
Organizations
EPPO (regionale
plantenbeschermingsorganisaties)

https://www.ippc.int/fr/partners/regionalplant-protection-organizations/

Plantenbeschermingscommissie
http://www.apppc.org/
voor Azië en de Stille Oceaan
(APPPC)

Plantenbeschermingscomité van http://www.cosave.org
de Southern Cone (COSAVE)
Regionale organisatie bestaande
uit Argentinië, Brazilië, Chili,
Paraguay en Uruguay
North American plant protection http://www.nappo.org
organization (NAPPO)

Informatie over schadelijke organismen
Organisatie
International
Plant
Protection Organization
European
and
Mediterranean
Plant
Protection Organization

Website
https://gd.eppo.int/
http://eppt.eppo.org/search.php
http://www.eppo.org/QUARANTINE/quarantine.
htm

Rubriek
Informatie
over
schadelijke
organismen
- EPPO A1/A2 list
- EPPO Alert list
- EPPO Action list

Plant Quarantine data Retrieval system (PQR):
http://www.eppo.int/DATABASES/databases.ht
m
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2. Tabellen “Eisen van derde landen”
De tabellen "eisen van derde landen" zijn opgemaakt opdat de fytosanitaire eisen van derde landen
meer toegankelijk zouden zijn voor Belgische operatoren en de certificerende agenten. Deze
informatie is afkomstig van verschillende bronnen en worden progressief aangevuld. Deze tabellen
zijn een hulpmiddel voor export en kunnen in geen enkel geval de officiële fytosanitaire regelgeving
van het derde land vervangen. Het FAVV kan niet garanderen dat de informatie in deze tabellen
systematisch geactualiseerd wordt en is dan ook niet verantwoordelijk voor het verdere gebruik van de
informatie in deze tabellen.
De producten waarvoor fytosanitaire certificaten worden gevraagd werden in 3 productgroepen
ingedeeld. Per productgroep is een overzichtstabel beschikbaar:
•
•
•

Tabel_01 bevat eisen voor groenten, fruit en consumptieaardappelen (zie bijlage 1);
Tabel_02 bevat eisen voor planten bestemd voor opplant, sierplanten, zaden,
aardappelplanten, fruitbomen (in opmaak);
Tabel_03 bevat eisen voor andere producten die niet in tabel 01 en 02 zijn opgenomen (hout,
tabak, vlas, mout, hop, diervoeder, diepgevroren producten, granen, gedroogd fruit, enz. ...) (zie bijlage 2)

Deze tabellen zijn dynamische documenten die kunnen worden aangepast en aangevuld op basis van
via het aanvraagformulier verkregen informatie van operatoren en de LCE (bijlage 3).
Zoals vermeld in het document "Aflevering van fytosanitaire certificaten" dient de operator bij het
indienen van een aanvraag tot fytosanitaire controle met het oog op certificering de fytosanitaire
invoereisen van het land van bestemming voor te leggen.
De hierboven vermelde tabellen worden geraadpleegd om te controleren of de door de operator
voorgelegde eisen overeenstemmen met de eisen vermeld in de tabellen. Als de eisen in de tabellen
niet overeenstemmen met de door de operator voorgelegde eisen, wordt dit door de LCE aan het
hoofdbestuur overgemaakt met het aanvraagformulier ten einde te verifiëren welke eisen de correcte
eisen zijn. Indien nodig, worden de tabellen aangepast. Als de eisen niet in de tabellen zijn
opgenomen en de operator de eisen voorlegt, wordt de informatie geëvalueerd en de tabellen worden
aangepast aan deze nieuwe eisen.
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