
FAQ invoer en uitvoer verse groenten en fruit 

1. EME E VRAGEN ALG N

1.1. WELKE VERSE GROENTEN EN FRUIT MOET IK TER CONTROLE AANMELDEN BIJ 

HET FAVV? 
it uit onderstaande tabel. Het gaat om alle producten die onder de Verse groenten en fru

gespeci
Enkele 

ficeerde GN‐codes vallen. 
voorbeelden:  

- 07 07 03: alle producten waarvan de GN‐code begint met 07 03. Bieslook heeft GN‐code 
03 90 00 en behoort tot de producten die aangemeld moeten worden. 

- Ex 07 0
uitgezo

9: alle producten waarvan de GN‐code begint met 07 09 behalve de codes die 
nderd zijn in de omschrijving.  

o meld Dragon met GN‐code  07 09 90 90 90 behoort tot de producten die aange
moeten worden. 

o uikermaïs met GN‐code 07 09 90 60 behoort NIET tot de producten die 
angemeld moeten worden. 
S
a
 

GNcode  Omschrijving 

07 02 00 00  Tomaten 

07 03  Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten 

07 04 
Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare 

 van het geslakool cht “Brassica” 
07 05  Sla (Lactua sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.) 

07 06 
Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare 
wortelen en knollen 

07 07 00  Komkommers en augurken 

07 08  Peulgroenten, ook indien gedopt 

Ex 07 09 
Andere groenten, met uitzondering van wilde paddelstoelen van onderverdeling 07 09 

n 07 59, kappers van onderverdeling 07 09 90 40, en groenten van de onderverdelinge
09 60 91, 07 09 60 95, 07 09 60 99, 07 09 90 31, 07 09 90 39, en 07 09 90 60 

Ex 08 02 

Andere noten, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld, met uitzondering van 
bittere amandelen en amandelen zonder dop,  van onderverdeling 08 02 11 10 en 08 
02 12, arecanoten (of betelnoten) en colanoten van onderverdeling 08 02 90 20, 
hazelnoten zonder dop van onderverdeling 08 02 22, walnoten (okkernoten) zonder 
dop van onderverdeling 08 02 32, pingels of pignolen (pijnboompitten) van 

eling 08 02 90 50 onderverd
08 03 00 11  Plantains 

   

08 04 20 10  Vijgen 



08 04 30 00  Ananassen 

08 04 40 00  Advocaten (avocado’s) 

08 04 50 00  Guaves, mango’s en manggistans 

08 05  Citrusvruchten 

08 06 10 10  Druiven voor tafelgebruik 

08 07  Meloenen (watermeloenen daaronder inbegrepen) en papaja’s 

08 08  Appelen, peren, kweeperen 

08 09 
Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder inbegrepen), pruimen en 

 sleepruimen

08 10  Ander fruit 

08 13 50 31 
Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 08 01 en 08 02 

08 13 50 39 

Ex 09 10 9  9 Tijm 

Ex  12  11  90 
85 

Basilicum, melissa, munt, origanum vulgare (oregano/wilde marjolein),  rozemarijn en 
salie 

12  99 10  12 Sint‐jansbrood 
 

1.2. HOE MOET IK EEN ZENDING TER CONTROLE AANMELDEN? 
Er dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier beschikbaar op de website 
van het FAVV via volgende wegen: Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > 
plantaardige producten; Startpagina > Beroepssectoren > Export naar derde landen > Planten en 
plan dige prtaar oducten > Groenten en fruit) 

1.3. HOE LANG OP VOORHAND MOET IK EEN ZENDING AANMELDEN? 

VOOR UITVOER
Zeeverk

- Lucht‐ e

: 
- eer: 24 u op voorhand 

o . 
n wegverkeer: 
Voor 15u d: controle d+1 VM, vroeger indien te organiseren, maar geen garantie

o Na  15u d: controle d+1 NM, vroeger indien te organiseren, maar geen garantie. 

VOOR INVOER
erkeer  u op voorhand 

- t‐ en w

: 
- Zeev : 24

Luch egverkeer: 6u op voorhand 

1.4. WAT DIEN IK OP HET AANMELDINGSFORMULIER IN VAK 20 BIJ “AARD VAN 
HET PRODUCT” TE VERMELDEN? 

Via de aanmelding dient de PCE te kunnen beslissen welke controle er dient te gebeuren 
(handelsnormcontrole, fytosanitaire controle, industriële verwerkingscontrole of controle 
voedselveiligheidsvoorschrift). Daarom moet men de producten minstens zo specifiek 
vermelden als in bijlage 2 van de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de 

http://www.favv-afsca.fgov.be/home-nl/
http://www.favv-afsca.fgov.be/beroepssectoren/


certificering van groenten en fruit die in‐ of uitgevoerd worden, die beschikbaar is op de website 
van het FAVV via volgende weg: Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > 
plantaardige producten; Startpagina > Beroepssectoren > Export naar derde landen > Planten en 
plan
Enk

taardige producten > Groenten en fruit. 

- 
ele voorbeelden: 

- 
Mierikswortel mag men, indien men dit wenst, als ‘andere groenten’ vermelden. 
Erwten mag men, indien men dit wenst, als ‘andere groenten’ vermelden. 

- Okra’s moeten specifiek vermeld worden aangezien zij mogelijks (afhankelijk van het land 
elveiligheidsvoorschriften. van oorsprong) onderworpen zijn aan voeds

1.5. WAT KOST EEN CERTIFICAAT? 
De certificaten zijn onderworpen aan een retributie bepaald in het koninklijk besluit van 10 
november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 
houdende de financiering van het FAVV. 

oles bij invoer De kostprijs van de certificaten uitgereikt in het kader van Fytosanitaire contr
bevinden zich in bijlage 1, I van bovengenoemd koninklijk besluit.  
De kostprijs van de andere certificaten (fytosanitair uitvoer, handelsnormen, 

inklijk voedselveiligheidsvoorschriften) zijn bepaald in bijlage 1, II van het bovengenoemd kon
besluit. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

het Bewijs van kennisgeving (onderdeel van het aanmeldingsformulier) is gratis. Enkel 

2. GEN ETREFFENDE HANDELSNORMCONTROLES VRA  B

2.1. HOE MOET IK PRODUCTEN AANMELDEN DIE BESTEMD ZIJN VOOR 
INDUSTRIËLE VERWERKING? 

Er dient gebruik gemaakt te worden van het aanmeldingsformulier beschikbaar op de website 
van het FAVV via volgende wegen: Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > 
plantaardige producten; Startpagina > Beroepssectoren > Export naar derde landen > Planten e
plantaardige producten > Groenten en fruit. 
In dit specifiek geval dient onder de titel het vak “Industriële verwerkingscontrole” ingevuld te 
worden in plaats van “handelsnormcontrole” aangezien de producten (onder voorwaarde dat ze 
correct geëtike

n 

tteerd zijn) niet aan de handelsnormen hoeven te voldoen. 

2.2. WELK NUMMER DIEN IK OP DE VERPAKKING TE VERMELDEN? 
O I. in toepassing van de specifieke handelsnormen in bijlage 1, B., punt VI., A. van V

543/2011 
ummer), dat het officieel registratienummer is, In principe dient het VEN (Vestigingseenheidn

geb
Volg

ruikt te worden. 
ende afwijkingen hierop zijn toegestaan: 

- Door operatoren met een erkenning (18.1) kan (indien gewenst) het erkenningsnummer 
gebruikt worden. Indien dit erkenningsnummer het belfytnummer is, dan mag dit gebruikt 
worden. Operatoren met een erkenning kunnen aan de PCE vragen om het belfytnummer als 

er te behouden in perkenningsnumm laats van het automatisch toegekende nummer 
(AER/PCE/6 cijfers).  

- Door operatoren met een toelating (1.1) kan het toelatingsnummer (automatisch BOOD 
nummer) ook gebruikt worden.  

http://www.favv-afsca.fgov.be/home-nl/
http://www.favv-afsca.fgov.be/beroepssectoren/
http://www.favv-afsca.fgov.be/home-nl/
http://www.favv-afsca.fgov.be/beroepssectoren/


 
II. Op het label uit bijlage 2 van VO 543/2011 voor erkende marktdeelnemers 

Het erkenningsnummer van erkenning 18.1 moet gebruikt worden. Indien dit 
erkenningsnummer het belfytnummer is, dan mag dit gebruikt worden. Operatoren met een 
erkenning kunnen aan de PCE vragen om het belfytnummer als erkenningsnummer te behouden 
in p  van helaats t automatisch toegekende nummer (AER/PCE/6 cijfers).  

2.3. KAN IK ÉÉN AANMELDINGSFORMULIER VOOR MEERDERE VRACHTWAGENS 
INDIENEN? 

Indien het gaat om producten die van één bepaalde afzender naar éénzelfde bestemmeling gaan 
en op hetzelfde moment beschikbaar zijn voor controle, kan er met één aanmeldingsformulier 
gew wordeerkt  n voor producten die in meerdere vrachtwagens vervoerd worden. 

2.4. KAN IK ÉÉN HANDELSNORMCONTROLECERTIFICAAT VOOR MEERDERE 
VRACHTWAGENS BEKOMEN

Neen, er wordt 1 normcontrolecertificaat per zending afgeleverd waarbij een zending  
een hoeveelheid goederen is die vervoerd worden met 1 vervoermiddel en vergezeld gaan van 

rvoersdocument. 

? 

één ve

3. GEN ETREFFENDE FYTOSANITAIRE CONTROLES VRA  B

3.1. WELKE GROENTEN EN FRUIT ZIJN ONDERWORPEN AAN FYTOSANITAIRE 

CONTROLES
I. Invoer 

005 

? 

De groenten en fruit opgenomen in bijlage V,B. van het koninklijk besluit van 10 augustus 2
betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. 
Deze producten zijn ook opgenomen in bijlage 2 van de omzendbrief met betrekking tot de 
aanmelding en de certificering van groenten en fruit die in‐ en uitgevoerd worden. Dit document 
is beschikbaar op de website van het FAVV via volgende weg: Startpagina > Beroepssectoren > 
Invoer derde landen > plantaardige producten; Startpagina > Beroepssectoren > Export naar 
derde landen > Planten en plantaardige producten > Groenten en fruit. 

II. Uitvoer 
Het derde land van bestemming bepaalt welke groenten en fruit er een fytosanitaire controle 
moeten ondergaan vooraleer de uitvoer naar hun land kan plaats vinden. De operator moet dus 
contact opnemen met de bevoegde overheid van het land van bestemming. De coördinaten van 
de bevoegde fytosanitaire overheid en in bepaalde gevallen ook de fytosanitaire wetgeving, zijn 
beschikbaar op de website van de Internationale Conventie voor Plantenbescherming 

t ://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp(ht ps ).  

4. VRAGEN BETREFFENDE DE 
VOEDSELVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

http://www.favv-afsca.fgov.be/home-nl/
http://www.favv-afsca.fgov.be/beroepssectoren/
https://www.ippc.int/IPP/En/default.jsp


4.1. WAAR VIND IK MEER INFORMATIVE OMTRENT DE CONTROLES OP 

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT JAPAN? 
eze info is terug te vinden op de website van het FAVV via volgende link: D http://www.favv‐

afsca.fgov.be/levensmiddelen/nucleaireincidentjapan/default.asp 
 
 

http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/nucleaireincidentjapan/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/levensmiddelen/nucleaireincidentjapan/default.asp
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