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1. Doel 

Dit document heeft als doel de algemene vereisten vast te leggen waaraan “authorised service 

providers (ASP)” dienen te voldoen om taken in het kader van export van planten en plantaardige 

producten uit te voeren.  
 

2. Toepassingsgebied 

Dit document beschrijft de algemene vereisten waaraan een ASP dient te voldoen om taken uit te voeren 

in het kader van export van planten en plantaardige producten. Verder worden in dit document afspraken 

vastgelegd m.b.t. de rapportering en het uitvoeren van de taken door de ASP. 

 

3. Referenties 

 Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 

in de voedselketen;  

 Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de 

voedselketen; 

 International Standards for Phytosanitary Measures (International Plant Protection Convention) 

 

4. Definities en afkortingen 

ASP: Extern organisme, door het FAVV toegelaten voor het uitvoeren van specifieke fytosanitaire 

taken, afhankelijk van haar expertise, in overeenstemming met de principes van ISPM7 (Authorised 

service provider) 

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Technische specificaties (TS): een document dat voor welbepaalde product-landcombinaties de 

specifieke taken beschrijft en dit in overeenstemming met de eisen van de betrokken derde landen 

ISPM: Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standards  

for Phytosanitary Measures) 

 

5. Algemene vereisten voor ASP  

5.1. Organisatie 

Elke organisatie die als ASP wenst te fungeren verbindt zich ertoe: 

 het FAVV in kennis te stellen van zijn organisatiestructuur en eventuele wijzigingen ervan; 

 voldoende en competent personeel te voorzien voor de uitvoering van de geplande taken; 

 de lijst van de personeelsleden die de taken zullen uitvoeren jaarlijks, ten laatste 31 januari, over te 

maken aan het FAVV; 

 het materiaal en de uitrusting te voorzien voor de uitvoering van de taken; 

 kennis te hebben van de in punt 3 vermelde reglementering van het FAVV, in het bijzonder de 

artikels betreffende meldingsplicht en traceerbaarheid, en de internationale standaarden 

betreffende fytosanitaire maatregelen (ISPM); 

 de inhoud van de technische specificaties te kennen, de naleving ervan te verifiëren en deze te 

doen toepassen; 

 geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang te hebben bij één of meerdere operatoren waar hij de 

beschreven taken uitvoert; 
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 dat personeelsleden geen taken uitvoeren bij operatoren waar ze binnen andere beroeps- of 

privéactiviteiten rechtstreeks of onrechtstreeks een handeling zouden hebben gesteld; 

 geen informatie van het FAVV of van de betrokken inrichting ter beschikking te stellen aan derden 

tenzij met schriftelijke toestemming naargelang het geval van het FAVV of van de betrokken 

inrichting; 

 het FAVV op verzoek toegang te verlenen tot alle gegevens met betrekking tot de uitgevoerde taken 

(o.a. verslagen) alsook tot alle relevante informatie met betrekking tot de van toepassing zijnde 

vereisten; 

 het FAVV de uitvoering van de taken on site en off site te laten beoordelen; 

 deel te nemen aan overlegvergaderingen bij het FAVV ten einde de opvolging van de taken vermeld 

in de technische specificaties te evalueren; 

 deel te nemen aan gespecialiseerde technische opleidingen op vraag van het FAVV, al dan niet 

georganiseerd door het FAVV; 

 mee te werken aan inspectiebezoeken van derde landen en alle nuttige informatie te verstrekken 

met het oog op het openen van nieuwe exportmarkten of het behoud van bestaande exportmarkten. 

 

5.2. Medewerkers van de ASP 

Om de taken beschreven in de technische specificaties uit te voeren dienen de betrokken 

personeelsleden van de ASP: 

 over minstens 2 jaar beroepservaring te beschikken om fytopathogenen en symptomen te wijten aan 

de aanwezigheid ervan te herkennen en een adequate monsterneming uit te voeren; 

 op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen in de sector en regelmatig bijscholing te 

volgen; 

 geen belang te hebben in één of meerdere inrichtingen waar het personeelslid de beschreven taken 

uitvoert; 

 geen informatie van het FAVV of van de betrokken inrichting ter beschikking stellen aan derden 

tenzij met schriftelijke toestemming naargelang het geval van het FAVV of van de betrokken 

inrichting; 

 te beschikken over voldoende, passende en goed onderhouden middelen en materiaal voor het 

uitvoeren van de beschreven taken. 

 

5.3. Uitvoering van taken 

5.3.1. Rapportering 

Overeenkomstig de technische specificaties maakt de ASP volgende informatie via mail over aan het 

FAVV binnen de termijn zoals vastgelegd in de technische specificaties:  

 een planning vóór aanvang van het uitvoeren van de beschreven taken. De planning omvat 

minimaal volgende gegevens:  naam van de producent, het boomgaardnummer en de geplande 

uitvoeringsdatum. 

 een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde taken (met in voorkomend geval de naam van 

de gereglementeerde schadelijke organismen die werden vastgesteld, de resultaten van de 

monsternemingen en de items waarop niet-conformiteiten werden vastgesteld).  

 

De resultaten worden weergegeven conform het modelverslag vermeld in de technische specificaties.  

 

De ASP dient de verslagen (inclusief analyseverslagen) te digitaliseren en het originele exemplaar 5 jaar 

te bewaren. 
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Niet- conformiteiten en/of de aanwezigheid van gereglementeerde schadelijke organismen dienen door 

de ASP binnen de 48 uur gemeld te worden bij de Cel Notificaties en Certificering van het FAVV 

(export@favv-afsca.be) dienst import-export (importexport@favv-afsca.be) met het generieke export-

email adres van de betrokken lokale controle-eenheid van het FAVV in cc (export-email adressen te 

raadplegen op  http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). 

 

Wanneer de aanwezigheid van een EU-quarantaineorganisme wordt vastgesteld door de ASP, wordt 

het FAVV in kennis gesteld overeenkomstig de modaliteiten van de meldingsplicht. De lijst van 

schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten waarvoor de melding verplicht is, is 

opgenomen in bijlage IV van het document “meldingsplicht en meldingslimieten” dat raadpleegbaar is op 

de website van het FAVV (www.favv-afsca.be -> professionelen -> meldingsplicht -> document 

“meldingsplicht en meldingslimieten”). Indien dit quarantaineorganisme eveneens gereglementeerd is in 

het derde land dient de aanwezigheid van het gereglementeerd schadelijk organisme tevens gemeld te 

worden overeenkomstig de modaliteiten zoals beschreven in de technische specificaties.  

 

5.3.2. Opvolging van de uitvoering van de taken 

 

De ASP is onderworpen aan toezicht door het FAVV. Dit omvat dat: 

 het FAVV een evaluatie maakt van de uitvoering van de taken beschreven in de technische 

specificaties. Deze evaluatie kan audits omvatten, zowel witnessaudits (op het terrein) als 

zetelaudits (administratie); 

 de ASP gevolg geeft aan de opmerkingen van het FAVV, onder andere naar aanleiding van de 

audits, en indien gebreken of tekortkomingen worden vastgesteld, moet de ASP overgaan tot 

correctieve acties en corrigerende maatregelen. 

 

6. Aanverwante documenten  

/ 


