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1. GELDIGHEIDSTERMIJN 

 
Versie Geldig vanaf:  
November 2014 November 2014 
Augustus 2015 10/08/2015 
Mei 2017 12/05/2017 
November 2017 21/11/2017 
April 2018 25/04/2018 
September 2018 26/09/2018 
April 2019 18/04/2019 
November 2021 03/12/2021 

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
ACS Autocontrolesysteem  
ASP Een extern organisme, door het FAVV toegelaten voor het uitvoeren van specifieke 

fytosanitaire taken, afhankelijk van hun expertise, in overeenstemming met de principes van 
ISPM 7 (‘authorized service provider’) 

CA Canada 
CFIA Canadese Voedsel Inspectie Agentschap 
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
FTB Fresh Trade Belgium 
IPCD Intra-EU fytosanitair communicatiedocument 
ISPM International Standard for Phytosanitary Measures 
NOBP Nationale Organisatie ter Bescherming van Planten 
PO Producentencoöperatie  
VBT Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties  

3. ALGEMENE EISEN VOOR GROENTEN EN FRUIT 

Invoervergunning Ja 

Eisen inzake 
grond 

Grondvrij: vrij van zichtbare zand- en kleideeltjes; indien zand of kleideeltjes 
zichtbaar aanwezig zijn, moeten de producten gewassen worden 

Verpakking Houten kisten/ paletten moeten voldoen aan ISPM 15 
 
Canada verbiedt in regel de invoer van planten en plantaardige producten, met uitzondering van degene 
die ze expliciet toestaat. 

Canada levert de toelating voor de invoer van een product af nadat het op basis van het aanvraagdossier 
van het exporterende land een risico-evaluatie heeft uitgevoerd en de invoervoorwaarden heeft vastgelegd.  
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Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-
vegetaux/importations/fra/1324569244509/1324569331710  
 

4. EXPORT VAN NEDERLANDSE PEREN 
Verse consumptieperen, van Nederlandse oorsprong, en bestemd voor export naar Canada via België, 
moeten vergezeld zijn van een fytosanitair pre-uitvoercertificaat waarop een aanvullende verklaring is 
aangebracht die stelt dat het fruit geïnspecteerd werd binnen de veertien dagen voorafgaand aan de export 
en dat het vrij werd bevonden van enig levensvatbaar stadium van de appeldamschijfmot (Leucoptera 
malifoliella). Het fruit moet ook vrij zijn van andere schadelijke organismen, grond, bladeren en andere 
plantenresten (http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-eng.aspx).  

Er bestaan twee mogelijkheden: 

1. Er werd een fytosanitair certificaat afgeleverd door de Nationale Organisatie ter Bescherming van 
Planten (NOBP) in Nederland en de peren werden op het Belgische grondgebied niet aan een fytosanitair 
risico blootgesteld, zodat ze nog steeds voldoen aan alle Canadese fytosanitaire invoereisen.  

In dat geval kan een Belgisch fytosanitair certificaat voor wederuitvoer afgeleverd worden. Dit certificaat 
bevestigt dat de peren voldoen aan de Canadese invoereisen en dat ze tijdens de opslag in België niet 
werden blootgesteld aan infestatie- of infectierisico’s. Het land van oorsprong mag enkel Nederland zijn.  

2. Indien de Nederlandse NOBP geen fytosanitair certificaat heeft afgeleverd, kan Het FAVV kan enkel 
een fytosanitair certificaat voor uitvoer afleveren als er door de Nederlandse NOBP een Intra-EU fytosanitair 
communicatiedocument (IPCD) of een pre-uitvoercertificaat werd afgeleverd dat bevestigt dat de peren 
conform zijn aan de Canadese invoereisen en de peren op het Belgische grondgebied niet aan een 
fytosanitair risico werden blootgesteld. Noch dit document, noch een kopie ervan, zal worden toegevoegd 
aan het certificaat. Alle informatie aangaande het pre-uitvoercertificaat IPCD is terug te vinden in de 
omzendbrief PCCB/S4/673795 via de volgende link: 
http://www.afsca.be/exportderdelanden/omzendbrieven/ 

Volgende aanvullende verklaring zal in vak 11 in het Engels of in het Frans vermeld worden: "The fresh 
fruit in this consignment has been inspected within 14 days prior to export and found to be free of 
all living stages of the pear leaf blister moth (Leucoptera malifoliella)."- « Les fruits contenus dans 
cet envoi ont été inspectés dans les 14 jours avant l'exportation et trouvés exempts de tous les 
stades vivants de la mineuse cerclée (Leucoptera malifoliella) ». 
Opgelet: het fytosanitair certificaat moet Nederland als land van oorsprong vermelden. 
 

5. VOORWAARDEN VOOR BELGISCHE TOMATEN EN PAPRIKA’S 

De richtlijn D-10-01 (24 maart 2010 - 1ste revisie) – ‘General Import Requirements for Fresh Peppers and 
Tomato Fruit from the World’ van de CFIA vermeldt de maatregelen die genomen moeten worden om deze 
producten in Canada te importeren. Bovenvermeld document werd herzien en een nieuwe versie werd 
gepubliceerd (23 maart 2016 – 2e revisie). 

Volgende wijzigingen werden gemaakt ten opzichte van de vorige versie: 
• De fytosanitaire eisen met betrekking tot Tuta absoluta (tomaatmineervlieg) voor verse tomaten en 

met betrekking tot Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot) voor verse paprika’s zijn 
veranderd: opties voor ziektevrije zones, systeembenaderingen en behandeling in het land van 
herkomst zijn toegevoegd. 

• De lijst van landen die zijn gereglementeerd voor T. absoluta en T. leucotreta is bijgewerkt en is 
opgenomen in bijlage 1 van de richtlijn D-10-01. 

• Voor landen waarvan de invoer van tomaten en paprika’s is toegestaan, en waar het betrokken 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/importations/fra/1324569244509/1324569331710
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/importations/fra/1324569244509/1324569331710
http://airs-sari.inspection.gc.ca/AIRS_External/english/decisions-eng.aspx
http://www.afsca.be/exportderdelanden/omzendbrieven/


Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel  

  3/3  

gereglementeerd organisme, volgens de gegevens zoals opgenomen in de lijst in bijlage 1 van de 
richtlijn D-10-01, niet aanwezig is, is de export mogelijk op basis van een fytosanitair certificaat 
waarop geen aanvullende verklaring of gegevens van een behandeling moet vermeld worden. 

A. Paprika’s 

België wordt beschouwd als vrij van T. leucotreta, en is goedgekeurd om paprika’s in Canada in te voeren. 
Een fytosanitair certificaat zonder aanvullende verklaring is vereist. 

B. Tomaten 

Tuta absoluta is aanwezig in België. Er dient bijgevolg voldaan te worden aan één van de opties vermeld 
in bijlage 2 van de richtlijn D-10-01  

Op dit moment kan geen van deze opties door België worden vervuld, waardoor het niet mogelijk is om 
Belgische tomaten naar Canada te exporteren. 

 

6. RETRIBUTIE 
 
Inspecties uitgevoerd door het FAVV, eventuele laboratoriumanalyses en het fytosanitair certificaat zijn 
onderhevig aan retributies zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende 
retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV. 

De kosten verbonden aan de taken uitgevoerd door een ASP en aan de laboratoriumonderzoeken gelinkt 
aan het uitvoeren van deze taken zijn respectievelijk vastgelegd door de ASP en het laboratorium. 
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