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Aanverwant document 02 

Landspecifieke invoervereisten van Canada voor Belgische peren 

 

De landspecifieke eisen gelden bovenop de algemene bepalingen zoals beschreven in de instructiebundel 

waaraan dit document aanverwant is. 

1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

CA Canada 

CFIA Canadese Voedselinspectie Agentschap 

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

PRA  Analyse van het fytosanitaire risico (‘pest risk analysis’) 

 

2. FYTOSANITAIRE EISEN 

CA verbiedt in regel de invoer van planten en plantaardige producten, met uitzondering van degene die 

ze expliciet toestaat. CA levert de toelating voor de invoer van een product af nadat het op basis van het 

aanvraagdossier van het exporterende land een fytosanitaire risico-evaluatie (PRA) heeft uitgevoerd en 

de invoervoorwaarden heeft vastgelegd. Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-

vegetaux/importations/fra/1324569244509/1324569331710  

 

2.1 Gereglementeerde organismen 
 

De gereglementeerde organismen waarvan het Canadese Voedselinspectie Agentschap (CFIA) oordeelt 

dat zij mogelijks binnengebracht kunnen worden op het Canadese grondgebied via zendingen van 

Belgische peren, worden vermeld in de onderstaande tabel. Specifieke maatregelen moeten worden 

genomen om de risico’s m.b.t. deze gereglementeerde organismen te beheersen. CFIA heeft de 

fytosanitaire maatregelen die door België werden voorgesteld om de risico's te beheersen 

(systeembenadering) goedgekeurd. 

 
Gereglementeerd organisme 

Wetenschappelijke naam Nederlandse benaming 

Schimmels  

Monilia fructigena Monilia -Bruinrot 

Insecten en mijten 

Adoxophyes orana Vruchtschilvreter 

Amphitetranychus viennensis Meidoornspintmijt 

Argyrotaenia ljungiana Kleine druivenbladroller 

Cydia pomonella Fruitmot 

Cydia funebrana Pruimenmot 

Diaspidiotus (=Quadraspidiotus) pyri Roze perenluis 

Grapholita molesta Oriëntaalse fruitmot 

Leucoptera malifoliella Damschijfmineermot 

Pammene rhediella Vroege fruitmot 

 
Opmerking: Naast de hierboven vermelde gereglementeerde organismen, reglementeert Canada andere schadelijke 
organismen die niet aanwezig mogen zijn in de zending. De lijst van schadelijke organismen die gereglementeerd 
zijn door Canada is beschikbaar via volgende link: http://goo.gl/v0g3ML. 
 

2.2 Invoervereisten 
 

▪ De peren moeten geproduceerd worden volgens de systeembenadering die door CFIA werd 

goedgekeurd;  

▪ De zending moet vrij zijn van alle door CA gereglementeerde organismen (cf. punt 2.1.). 

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://goo.gl/v0g3ML
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▪ Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV moet de volgende aanvullende 

verklaring in het Engels of in het Frans bevatten: 

"This shipment has been inspected and found free of all life stages of any pests regulated by 

Canada" - «Ce chargement a été inspecté et est exempt de tout stade de développement de tous 

les organismes nuisibles réglementés par le Canada». 

 

CA voorziet een proefperiode waarin 100% van de zendingen bij invoer geïnspecteerd zullen worden. Die 

proefperiode zal van kracht blijven totdat het CFIA voldoende informatie verzameld heeft om zich ervan te 

vergewissen dat het Belgische systeem correct functioneert. 

 
 

 


