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Aanverwant document 05 
Landspecifieke invoervereisten van Peru 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 
 
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
PE  Peru 
PRA  Analyse van het fytosanitaire risico (‘pest risk analysis’) 
SENASA Nationale dienst voor landbouwgezondheid (‘El Servicio Nacional de Sanidad Agraria’) 
 

2. FYTOSANITAIRE EISEN 
 
Op basis van de Peruaanse wetgeving moet een analyse van het fytosanitaire risico (PRA) worden 
uitgevoerd voor een aantal gereguleerde producten. U vindt meer informatie over hun vereisten op internet 
op het volgende adres: https://www.senasa.gob.pe/senasa/importador-exportador/  
 
Op basis van hun risicoevaluatie (PRA) werden door SENASA 11 gereglementeerde organismen 
geïdentificeerd waarvoor Belgische peren beschouwd worden als een mogelijke introductieweg op 
Peruviaans grondgebied. De lijst van deze gereglementeerde organismen is vermeld in het schrijven van 
SENASA aan het FAVV van 26.04.2017 (Carta-0199-2017-Minagri-Senasa-DSV) en van 26.10.2017 (Carta-
0033-2017-Minagri-Senasa-DSV-SCV). Om het risico voor deze reglementeerde organismen te verlagen, 
werd een werkplan (OWP) opgesteld met risicobeheersmaatregelen die moeten worden genomen tijdens 
het groeiseizoen totdat de vruchten worden geëxporteerd (systeembenadering). Peru vereist ook dat de 
uitvoering van het OWP wordt goedgekeurd/erkend door deskundigen van SENASA tijdens een 
inspectiebezoek in België.  
 
De ondertekening en de eindgoedkeuring van het Belgische werkplan (systeembenadering) dat in 
maart 2018 aan SENASA werd voorgesteld, hangt af van het resultaat van het inspectiebezoek. 
Sommige operatoren die peren van het seizoen 2018 wensen uit te voeren zijn al van start gegaan 
met het implementeren van de maatregelen die worden beschreven in het werkplan, dit echter zonder 
garantie dat ze hun peren zullen kunnen uitvoeren naar de Peru.  
 
De laatste versie van het OWP dat in februari 2021 aan SENASA werd overgemaakt, werd nog niet 
finaal ondertekend en goedgekeurd. Operatoren die peren van het seizoen 2021 wensen uit te voeren, 
dienen de maatregelen die worden beschreven in het OWP te implementeren, dit echter zonder 
garantie dat ze hun vruchten van 2021 zullen kunnen uitvoeren naar Peru. Export van verse Belgische 
peren naar Peru is niet toegestaan zolang het OWP niet is ondertekend en de uitvoering van het OWP 
op basis van het resultaat van het inspectiebezoek door SENASA werd goedgekeurd.  
 

2.1 Gereglementeerde organismen 
 
De gereglementeerde organismen waarvan SENASA oordeelt dat ze mogelijk binnengebracht kunnen 
worden op het Peruviaanse grondgebied via zendingen van Belgische peren, zijn opgenomen in de 
onderstaande tabel. Specifieke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s m.b.t. deze 
gereglementeerde organismen te verlagen. 

 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/importador-exportador/
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Gereglementeerd organisme 
Latijnse benaming Nederlandse benaming 
Schimmels 
Monilinia fructigena Monilia - Bruinrot 
Nectria galligena Vruchtboomkanker 
Insecten en mijten  
Aculus schlechtendali Roestmijt 
Amphitetranychus viennensis Meidoornspintmijt 
Diaspidiotus ostreaeformis (Quadraspidiotus ostreaeformis)  Oestervormige vruchtboomschildluis  
Diaspidiotus/Quadraspidiotus pyri Roze perenluis 
Epitrimerus pyri Perenroestmijt 
Cydia/Grapholita funebrana Pruimenmot 
Leucoptera malifoliella Damschijfmineermot 
Lobesia botrana Europese wijnstokmot 
Parlatoria oleae Olijvenschildluis 

 
2.2 Invoervereisten 

 
 De peren moeten geproduceerd worden volgens het OWP dat door SENASA werd goedgekeurd. 

 De zending moet vrij zijn van alle door PE gereglementeerde schadelijke organismen (cf. tabel 
hierboven). 

 Na de oogst moet een fungicidebehandeling met in België erkende middelen worden toegepast. De 
uitgevoerde fungicidebehandeling moet worden vermeld op het fytosanitair certificaat in het vak 
‘behandeling’ (vakken 12 t.e.m. 17).   

 Aan de buitenkant van elke exportverpakking moet volgende informatie zijn aangebracht: 
‘PERA DE EXPORTACION A PERÚ 
Código/Nombre del LUGAR DE PRODUCCION: (VEN-producent_boomgaardnummer) 
Código/Nombre de la EMPACADORA: (VEN-pakstation)  
TEMPORADA: (jaartal groeiseizoen) 
AFSCA-BELGIUM’ 

 
 De verlaadruimte, waar de zendingen in de container worden geladen, dient uitgerust te zijn met 

elektrische insectenverdelgingssystemen. 
 De operator dient erop toe te zien dat:  

 De containers enkel met peren worden geladen.  
 Bij gebruik van verpakkingen met verschillende afmetingen deze in de containers worden 

gerangschikt zodat overal eenzelfde vrije hoogte wordt behouden ten opzichte van het 
plafond van de containers.  

 Tijdens het transport de temperatuur in de containers tussen -1 en 0°C bedraagt. 

 Op het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV moet het aantal 
verpakkingen/dozen en het zegelnummer van de container vermeld worden, alsook de volgende 
aanvullende verklaring: ‘Las frutas han sido inspeccionadas y cumplen con el Plan de Trabajo para 
la exportación de pera fruta fresca de Bélgica a Perú y se encuentran libres de: Aculus 
schlechtendali, Epitrimerus pyri, Amphitetranychus viennensis, Diaspidiotus ostreaeformis, 
Diaspidiotus pyri, Parlatoria oleae, Leucoptera malifoliella, Grapholita funebrana, Monilinia 
fructigena, Neonectria galligena y Lobesia botrana.’ (De vruchten zijn gecontroleerd en voldoen aan 
de bepalingen van het werkplan voor de export van verse peren van België naar Peru, en zijn vrij 
van: Aculus schlechtendali, Epitrimerus pyri, Amphitetranychus viennensis, Diaspidiotus 
ostreaeformis, Diaspidiotus pyri, Parlatoria oleae, Monilinia fructigena, Neonectria galligena, 
Leucoptera malifoliella, Grapholita funebrana en Lobesia botrana.) De zending houdt geen 
quarantainerisico’s in betreffende gereguleerde schadelijke organismen op basis van de toepassing 
van een systeembenadering ter beheersing van de risico’s, onder officiële supervisie en zoals 
goedgekeurd door het importerend land. 
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