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1. GELDIGHEIDSPERIODE
Versie
Juli 2018
September 2018
November 2018
Maart 2020
Maart 2022

Geldig vanaf:
04/07/2018
25/09/2018
01/11/2018
10/04/2020
18/03/2022

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
EEU
FAVV
PRE-EU
ISPM
LCE
RU
SPS

Euraziatische Economische Unie (‘Eurasian Economic Union’: Rusland, Wit-Rusland,
Kirgizië, Kazachstan, Armenië)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
pre-exportcertificaat
Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standards on
Phytosanitary Measures)
Lokale controle-eenheid
Russische Federatie
Sanitair en fytosanitair

3. TOEPASSINGSGEBIED
Betrokken producten
Betrokken parameters
Bestemming van de producten

Planten en plantaardige producten
Fytosanitaire vereisten
Rusland, Wit-Rusland, Kirgizië, Kazachstan, Armenië
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4. EISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING
De Europese Commissie is belast met de onderhandelingen op het fytosanitair en sanitair vlak met de
Russische Federatie en met de EEU. Veel informatie is beschikbaar op de volgende website:
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/sps_requirements_en
Deze instructiebundel heeft tot doel bepaalde vereisten van RU en de EEU voor planten en plantaardige
producten te verduidelijken. Zoals voorzien in het KB van 22/02/2021 betreffende beschermende
maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten KB van 10/08/2005
betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, dienen de
betrokken operatoren de fytosanitaire eisen van het land van bestemming aan de certificerende agent van
het FAVV voor te leggen. Het wordt hen aangeraden zich te informeren bij hun lokale invoerder. De EEUfytosanitaire wetgevingen vervangen immers normaal gezien de bestaande nationale wetgevingen van de
lidstaten van de EEU, maar soms worden ze hieraan toegevoegd (vb. Order 456 van 29/12/2010 van
Rusland).
Het besluit nr. 318 van de EEU 1 blijft van toepassing en bepaalt de lijst van gereglementeerde producten die
onderworpen zijn aan fytosanitaire controles. Quarantaineproducten met hoog fytosanitair risico moeten bij
invoer op het grondgebied van de EEU begeleid worden door een fytosanitair certificaat afgeleverd door het
FAVV. Producten die een laag fytosanitair risico inhouden, moeten daarentegen niet vergezeld zijn van een
fytosanitair certificaat.
De volgende nieuwe fytosanitaire wetgevingen van de EEU zijn van toepassing vanaf 1/07/2017:
- Besluit nr. 157 (gewijzigd door het besluit nr. 24 van de Raad van de EEU van 30 maart 2018) van
de Raad van de EEU waarbij de gemeenschappelijke fytosanitaire eisen voor gereglementeerde
producten en organismen in de EEU worden goedgekeurd. In dit besluit worden de algemene
fytosanitaire eisen vastgelegd voor de invoer en het handelsverkeer van goederen op het
grondgebied van de EEU. Het besluit omvat eveneens de specifieke eisen die van toepassing zijn
op de verschillende productcategorieën
- Besluit nr. 158 van de Raad van de EEU betreffende de goedkeuring van de gemeenschappelijke
lijst van quarantaineorganismen van de Euraziatische Economische Unie die de nationale lijsten van
de individuele lidstaten van de EEU vervangt.


Deel I: “Quarantaineorganismen die afwezig zijn op het grondgebied van de EEU”



Deel II: “Quarantaineorganismen die beperkt verspreid zijn op het grondgebied van de EEU”

- Besluit nr. 159 van de Raad van de EEU betreffende de goedkeuring van de regels en uniforme
normen voor het in quarantaine plaatsen en de controle op planten in het douanegebied van de EEU.
In dit document worden o.a. de regels en regelgevingen voor de fytosanitaire certificering beschreven.
- Besluit nr. 128 van de Russische overheid van 8 februari 2018 omtrent goedkeuring van regels, in
overeenstemming met de internationale verdragen van de Russische Federatie, met betrekking tot
controle van productiesites (inclusief verwerking) en verzending van quarantaineproducten die voor
zaaien en uitplanten zullen ingevoerd worden in de Russische Federatie vanaf buitenlandse gebieden
of groepen van buitenlandse gebieden waar schadelijke quarantaine-organismen algemeen
voorkomen in de quarantaineproducten.

1 Besluit nr. 318 van 18 juin 2010 van de Commissie van de Douane Unie zoals gewijzigd bij Besluit nr.
454 van 18 november 2010
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- Besluit nr. 24 van de Raad van de EEU van 30 maart 2018 betreffende wijzigingen aan de
gemeenschappelijke fytosanitaire eisen voor gereglementeerde producten en organismen voor de
invoer en het handelsverkeer van goederen op het grondgebied van de EEU (van toepassing sinds
2/5/2018).

4.1 Algemene eisen voor planten en plantaardige producten
De algemene eisen staan beschreven in paragraaf I van Besluit 157.
Invoervergunning
Vereiste met
betrekking tot
aarde (bodem)

Verpakking

Nee
Voor verse groenten en fruit: De zending moet nagenoeg vrij zijn van aarde,
plantenafval of bladeren. Grondvrij:= vrij van zichtbare zand- en kleideeltjes; indien
zand- of kleideeltjes zichtbaar aanwezig zijn, moeten de producten gewassen
worden. Maximale hoeveelheid aarde voor aardappelen: 1%
Planten en potplanten mogen met aarde (of substraat met aarde) ingevoerd
worden indien ze afkomstig zijn van gebieden, plaatsen en sites vrij van
quarantaine-organismen, zoals bepaald in de specifieke eisen van Besluit nr. 157.
De houten kisten/palletten moeten in overeenstemming zijn met de ISPM-15 norm
(punt 47 van het Besluit nr. 157)

4.2 Specifieke eisen
4.2.1

Fytosanitaire eisen

Een overzicht van de specifieke eisen voor de verschillende groepen planten en plantaardige producten
wordt weergegeven in onderstaande tabel. De eisen vermeld in de tabellen van het Besluit nr. 157 beperken
zich in bepaalde gevallen tot de producten in de zending (‘should be free from…’), maar hebben in vele
gevallen ook betrekking op de productiesite, -plaats en/of -gebied van de producten (‘should originate from
zones, places and/or production sites free from…’).

Productgroep

Eisen (Besluit nr. 157)

Groenten (incl. aardappelen) & vers fruit

Paragrafen III en V + tabellen 2 en 4

Zaden, bollen, knollen (incl. pootgoed), planten
voor opplant (oa stekken), potplanten

Paragraaf II + tabel 1

Graan, zaden van groenten & oliehoudende
gewassen

Paragraaf IV + tabel 3

Snijbloemen

Paragraaf VI + tabel 5

Materiaal van bosbomen (oa takken, ontschorst
hout)

Paragraaf VII + tabellen 6 en 7

Andere producten (noten, gedroogd fruit,
kweekmedium,…)

Tabel 8

Indien de fytosanitaire eisen betrekking hebben op een ziektevrij gebied/productieplaats of site dient het
fytosanitair certificaat voor (weder)uitvoer dat afgeleverd wordt door het FAVV de volgende aanvullende
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verklaring in het Engels bevatten: “The quarantine products originate from zones, sites and (or) production
areas free of quarantine harmful organisms, according to the Uniform requirements approved by the Decision
of the Eurasian Economic Commission No. 157 of 30 November 2016.” (De quarantaineproducten zijn
afkomstig van productiesites, - plaatsen en(of) -gebieden vrij van schadelijke quarantaineorganismen,
overeenkomstig de geharmoniseerde eisen die werden goedgekeurd door het Besluit nr. 157 van de Raad
van de EEU.). Indien bij wederuitvoer deze aanvullende verklaring reeds vermeld is op het fytosanitair
certificaat van het land van oorsprong, dient deze niet herhaald te worden op het fytosanitair certificaat voor
wederuitvoer. Indien de fytosanitaire eisen enkel betrekking hebben op de zending (bv. voor tomaten) dient
geen bijkomende verklaring vermeld te worden op het fytosanitair certificaat. (Besluit n° 24)

4.2.2

Specifieke eisen voor Rusland

Sedert 7 augustus 2014 heeft de Russische Federatie de invoer verboden van heel wat landbouwproducten
afkomstig uit de EU. Meer info m.b.t. dit embargo kan op onze website geraadpleegd worden.
•

ALGEMEEN VERBOD OP INVOER VAN LANDBOUWPRODUCTEN IN RUSLAND. ZIE NF 2018/17
en UP 2017/29

•

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/

Naar aanleiding van dit embargo, vraagt RU om zendingen van verse groenten en fruit van niet-Europese
oorsprong van België naar RU te prenotificeren. Sinds eind 2017 werd een analoog prenotificatiesysteem
voorzien voor verse groenten en fruit (elke oorsprong) bestemd voor EEU-lidstaten met transit door RU, in
navolging van aanhoudende vragen betreffende authenticiteit van certificaten afgeleverd voor zendingen fruit
bestemd voor Kazachstan.
In de praktijk betekent pre-notificatie dat een scan van elk afgeleverd fytosanitair certificaat voor uitvoer of
wederuitvoer van verse groenten en fruit bestemd voor RU of in transit via RU via het generieke emailadres/uitvoer van de LCE naar de Russische overheid moet gestuurd worden, met het certificaatnummer
als onderwerp van het bericht.
De operatoren moeten aan hun LCE de scans van de certificaten en hun bijlagen bezorgen


De certificaten waarvan geen kopie aan de LCE door de operator werd bezorgd, worden niet
voorgelegd via pre-notificatie waardoor de zendingen het gevaar lopen aan de RU-grens
geblokkeerd te worden.

Overeenkomstig Besluit nr.128 is invoer van planten bestemd voor opplant mogelijk na een inspectie van de
productiesite door de bevoegde Russische autoriteit. De aanvraag tot inspectie dient te gebeuren door de
Russische invoerder bij de Russische autoriteit. Na een gunstige inspectie krijgt de operator een toelating
voor 1 jaar om een vooraf vastgelegd aantal planten van welbepaalde plantensoorten (per Russische
invoerder) te exporteren naar Rusland. De lijst van goedgekeurde bedrijven wordt ook gebruikt door de
staatsinspecteurs van Wit-Rusland bij doorvoer in Wit-Rusland.

4.2.3

Specifieke eisen voor Belarus (Wit-Rusland)

Export van plantmateriaal is enkel mogelijk indien het plantmateriaal afkomstig is van kwekerijen die op een
het
plantmateriaal
“in
lijst
staan
(https://www.ggiskzr.by/doc/quarantine/farm_eu.pdf)
tenzij
gedekte/beschermde grond” (d.w.z. in kassen) gekweekt is (in het Russisch - выращен в закрытом грунте).
In dat geval mag Belgisch plantmateriaal wel in Belarus ingevoerd worden en dient dit ook als dusdanig
vermeld te worden op het fytosanitair certificaat (“plants grown in greenhouses”).
Bovenvermelde lijst wordt zowel door Belarus als de Russische Federatie gehanteerd en vermeld geen
Belgische kwekerijen.
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5. CONTROLES EN CERTIFICATIE
5.1 Fytosanitaire controle bij uitvoer
Voor de producten onderworpen aan specifieke eisen moet de operator bijkomende officiële informatie
voorleggen zodat gegarandeerd wordt dat de producten afkomstig zijn van een productiesite, -plaats en/of gebied vrij van de schadelijke organismen zoals vermeld in de wetgeving voor dit product. Opgelet, dit is
eveneens van toepassing bij uitvoer van producten afkomstig uit andere EU-lidstaten alsook bij wederuitvoer
van producten afkomstig uit derde landen.
De volgende informatie wordt beschouwd als officiële informatie:
 Resultaten van officiële inspecties die de ziektevrije status van de productiesite voor het betrokken
schadelijke organisme aantonen;
 De gegevens opgenomen in de EPPO-databank https://gd.eppo.int/ voor het betrokken schadelijke
organisme. Bij de status van het land/gebied van oorsprong moet “ABSENT” vermeld zijn om te
kunnen garanderen dat het product afkomstig is uit een ziektevrij gebied (‘zone free from…’).
Opgelet, indien geen informatie over de status beschikbaar is, betekent dit niet dat het schadelijke
organisme afwezig is en kan dit dus niet in rekening worden gebracht;
 Een aanvullende verklaring op het fytosanitair certificaat van oorsprong (vak 11) of een andere
schriftelijke vorm (brief, attest, e-mail) van officiële verklaring van de bevoegde overheid in het derde
land van oorsprong;
 Een PRE-EU met de nodige informatie voor producten afkomstig uit een andere lidstaat van de
Europese Unie.
Voor planten bestemd voor opplant wordt de aanwezigheid van een geldige invoervergunning geverifieerd
bij uitvoer naar (Wit-)Rusland.
Indien het resultaat van de fytosanitaire controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat worden
afgeleverd met de aanvullende verklaring zoals vermeld onder punt 4.2.1 in het Engels.
Indien tijdens de controle bij uitvoer wordt vastgesteld dat aan bepaalde eisen niet kan worden
voldaan (bijvoorbeeld de aanwezigheid van de schadelijke organismen vermeld in de relevante punten van
Besluit nr. 157 of schade veroorzaakt door deze organismen, of het ontbreken van de nodige informatie over
het ziektevrij zijn van de productiesite, -plaats of -gebied), dan zal het fytosanitair certificaat niet worden
afgeleverd.

6. RETRIBUTIE
De inspecties die worden uitgevoerd door het FAVV en, in voorkomend geval, de laboratoriumanalyses en
het fytosanitair certificaat zijn onderworpen aan de retributies die voorzien zijn in de wet van 10 november
2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende financiering van het
FAVV.
Retributies met betrekking tot de fytosanitaire controle bij uitvoer, inclusief kosten van eventuele
laboratoriumanalyses, worden gefactureerd aan de operator die het fytosanitair certificaat heeft
aangevraagd.
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