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1. GELDIGHEIDSPERIODE 

 

Versie Geldig vanaf:  

Mei 2017 02/06/2017 

November 2017 21/11/2017 

 

 

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN 
 

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

ASP Een extern organisme, door het FAVV toegelaten voor het uitvoeren van specifieke 

fytosanitaire taken, afhankelijk van zijn expertise, in overeenstemming met de principes 

van ISPM 7 (‘authorized service provider’)  

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

PO Producentenorganisatie  

VN Vietnam 

ISPM Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (‘international standards for 

phytosanitary measures’) 

PPD Departement voor de bescherming van planten (‘Plant Protection Department’) van het 

Ministerie voor landbouw en landbouwontwikkeling van Vietnam (‘Ministry of Agriculture 

and Rural Development of Vietnam’) 

ACS Autocontrolesysteem  

VBT Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties  

VEN Vestigingseenheidsnummer  

VLM Vlaamse Landmaatschappij 
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3. TOEPASSINGSGEBIED 

 

Betrokken producten Belgische peren  
Betrokken parameters Fytosanitair – fytopathogene organismen 

Bestemming van de producten Vietnam 
 

4. IMPORTEISEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING 

Over het algemeen verbiedt Vietnam de import van planten en plantaardige producten, met uitzondering van 

de producten die het land toelaat (zie omzendbrief van 5 september 2014: CIRCULAR No: 30/2014/TT-

BNNPTNT - ‘Promulgating list of regulated articles; list of regulated articles subject to pest risk analysis 

before importing into Vietnam’).  

Toelatingen voor de invoer van een product worden gegeven nadat het uitvoerende land een dossier heeft 

ingediend aan de hand waarvan Vietnam een analyse van het fytosanitaire risico (AFR/PRA) kan uitvoeren 

en specifieke voorwaarden voor invoer kan vastleggen. Meer informatie is beschikbaar op onze website 

onder de rubriek "algemene informatie" op het volgende adres: http://www.favv-

afsca.be/exportderdelanden/planten/  

 

4.1 Algemene eisen voor groenten en fruit 
 

Invoervergunning ja 

Eis met 

betrekking tot 

aarde (grond) en 

plantenafval 

De zending moet nagenoeg vrij zijn van aarde, plantenafval of bladeren.  

Aardevrij: 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 

 

4.2 Specifieke eisen voor peren 
 

Het departement voor de bescherming van planten (PPD) van het Ministerie voor landbouw en 

landbouwontwikkeling van Vietnam heeft fytosanitaire invoereisen vastgelegd voor Belgische peren. Op die 

manier wil Vietnam de risico's met betrekking tot de hieronder opgesomde quarantaineorganismen (bepaald 

o.b.v. PRA) beperken. Vanaf 01/11/2017 zullen Belgische operatoren invoervergunningen kunnen verkrijgen 

voor peren die werden geproduceerd in overeenstemming met onderstaande eisen. 

4.2.1 Fytosanitaire eisen  

Er moeten specifieke maatregelen worden getroffen om de risico's met betrekking tot de 

quarantaineorganismen, zoals door VN bepaald, te minimaliseren. 

De quarantaineorganismen waarvan het PPD oordeelt dat die mogelijk binnengebracht kunnen worden op 

het Vietnamese grondgebied via zendingen van Belgische peren, zijn opgenomen in de onderstaande tabel.  
 

Schimmels 
Wetenschappelijke naam 
(Lat.) 

Gebruikelijke naam in het 
Nederlands 

Botryosphaeria obtusa  Appelkanker  

Gibberella avenacea  Fusarium in granen 

Monilinia laxa  Monilia vruchtrot 

Nectria galligena Vruchtboomkanker 

Potebniamyces pyri   Vruchtrot bij peren 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/
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Stemphylium vesicarium 
(Pleospora allii)  

(‘Leaf blight of onion’) 

 

Bacteriën 
Wetenschappelijke naam 
(Lat.) 

Gebruikelijke naam in het 
Nederlands 

Pseudomonas syringae pv. 
syringae  

/  

Pseudomonas viridiflava / 

 

Insecten en mijten  
Wetenschappelijke naam 
(Lat.) 

Gebruikelijke naam in het 
Nederlands 

Cydia pomonella  Fruitmot  

Diaspidiotus ostreaeformis 
(Quadraspidiotus 
ostreaeformis)  

Oestervormige vruchtboomschildluis  

Epidiaspis leperii Rode perenschildluis  
Lepidosaphes ulmi Kommaschildluis  

Virussen 
Wetenschappelijke naam 
(Lat.) 

Gebruikelijke naam in het 
Nederlands 

Tobaco necrosis virus  Tabaksnecrosevirus 
 

 

De voorwaarden voor de invoer van Belgische peren zijn de volgende: 

✓ De peren moeten geproduceerd worden volgens een systeembenadering (‘system approach’) om 

de afwezigheid van de hierboven opgelijste schadelijke organismen te verzekeren.  

✓ De lijsten van boomgaarden/producenten, pakstations en opslagplaatsen die in aanmerking 

komen voor de uitvoer naar Vietnam moeten worden opgenomen op de overeenkomstige 

positieve lijsten en deze moeten door het FAVV worden doorgestuurd naar het PPD vóór de 

aanvang van het exportseizoen.  

✓ De vruchten moeten geteeld zijn in boomgaarden waarvan de peren werden geanalyseerd in een 

door het FAVV erkend laboratorium om de afwezigheid van Pseudomonas syringae pv. syringae 

te bevestigen.  

✓ In de pakstations moeten de peren ten minste tweemaal worden gesorteerd vooraleer ze te 

verpakken (vóór het verpakkingsproces en op de verpakkingslijn) om alle misvormde en 

beschadigde peren te verwijderen. 

✓ De verpakkingsmaterialen moeten nieuw zijn en voldoen aan ISPM 15.  

✓ De traceerbaarheid moet verzekerd worden doorheen de hele productie-, verpakkings- en 

transportketen.  

✓ Alle zendingen van peren moeten vóór aankomst in Vietnam een koudebehandeling hebben 

ondergaan (hetzij 0,55°C gedurende ten minste 22 dagen, hetzij 1,1°C of lager gedurende ten 

minste 40 dagen). De uitgevoerde behandeling moet worden vermeld op het fytosanitair 

certificaat in het vak behandeling (vak 12 tot 17).  

✓ Aan de buitenkant van de exportverpakkingen van de peren moet de volgende informatie worden 

aangebracht: ‘For Vietnam’ en uniek identificatienummer van de boomgaarden (VEN- 

nummer_VLM-nummer) en de pakstations (VEN-nummer). 

✓ De invoervergunning die VN heeft afgeleverd aan de importeur moet door de Belgische exporteur 

worden voorgelegd aan het FAVV bij aanvraag van een fytosanitair certificaat. 



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

  4/6  

✓ Iedere zending (minimum 2% van de fruitverpakkingen) moet visueel worden geïnspecteerd 

tijdens de fytosanitaire controle voor uitvoer door het FAVV.  

✓ Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV moet de volgende aanvullende 

verklaring in het Engels bevatten: “The consignment of pear fruits has been produced and 

prepared for export in accordance with the phytosanitary import requirements for importation of 

fresh pear fruits (Pyrus communis) from Belgium into Vietnam” (De zending van peren werd 

geproduceerd en behandeld voor export overeenkomstig de fytosanitaire vereisten voor de import 

van peren (Pyrus communis) van België in Vietnam.). 

5. AUTOCONTROLESYSTEEM  

5.1 Sectorprocedure 

Alle Belgische operatoren die betrokken zijn bij de productie, het sorteren, verpakken en het verzenden van 

Belgische peren naar Vietnam moeten de invoereisen van Vietnam kennen en de geldende procedures 

volgen om te verzekeren dat de peren vrij zijn van alle in Vietnam gereglementeerde schadelijke organismen.  

De peren moeten worden geproduceerd en verpakt volgens een systeembenadering (‘system approach’) die 

in detail wordt beschreven in de sectorprocedure SP-Export-011 (Lijst van de actuele versies van de 

goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplannen betreffende export). 

Anderzijds moeten producenten, producentenorganisaties (PO's), pakstations en uitvoerders die peren willen 

uitvoeren naar Vietnam beschikken over een gevalideerd ACS op basis van G014 en/of G040. Indien het 

hoofdstuk uitvoer niet inbegrepen is in de gids, is de omzendbrief PCCB/S4/1220694 van toepassing. De 

operator moet de specifieke uitvoereisen laten valideren en daarbij rekening houden met de bepalingen die 

beschreven zijn in de omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader 

van export naar derde landen. Dit zal steekproefsgewijs worden geverifieerd door de certificerende agent.  

 

Indien een wijziging van de goedgekeurde sectorprocedure noodzakelijk blijkt, moet een voorstel tot wijziging 

verstuurd worden naar het FAVV (s4.pccb@favv.be) voor goedkeuring vóór de aanvang van het volgende 

seizoen, ten laatste voor 15 februari.  

5.2 Lijst van operatoren 

Ieder jaar stelt het VBT de lijsten van operatoren die zich aanmelden om peren uit te voeren naar VN ter 

beschikking van het FAVV (s4.pccb@favv.be; import.export@favv.be) volgens de modaliteiten die worden 

beschreven in de sectorprocedure: 

- Lijst van producenten en hun boomgaarden en PO's vóór 1 april; 

- Lijst van pakstations vóór 1 augustus; 

- Lijst van opslagplaatsen (plaats voor opslag en behandeling) vóór 1 augustus; 

- Lijst van uitvoerders vóór 1 september. 

5.3 Traceerbaarheid 

De traceerbaarheid moet gegarandeerd worden doorheen de hele productie-, verpakkings- en 

transportketen. De sector moet in staat zijn om iedere zending te traceren tot de boomgaarden.  

 

 

 

http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
mailto:s4.pccb@favv.be
mailto:s4.pccb@favv.be
mailto:import.export@favv.be
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6. CONTROLES EN CERTIFICATIE  
 
Inspectie van boomgaarden tijdens het groeiseizoen 

De controle van de naleving van de sectorprocedure SP-Export-011 gebeurt door middel van een 

steekproefsgewijze controle van de producenten/boomgaarden die worden vermeld op de lijst van 

operatoren die zich aanmelden voor de uitvoer van peren naar VN. In overeenstemming met ISPM 7, kan 

deze taak uitgevoerd worden door het FAVV of een ASP. 

Als kort voor de oogst één van de organismen opgelijst in punt 4.2.1 of schade veroorzaakt door één van 

deze organismen wordt vastgesteld op de vruchten, dan wordt de boomgaard in kwestie uitgesloten van 

uitvoer naar VN voor het betreffende seizoen. 
Indien een niet-conformiteit wordt vastgesteld in de toepassing van de sectorprocedure SP-Export-011, 

worden de maatregelen, zoals bepaald onder punt 7 van de sectorprocedure. Dit punt beschrijft eveneens 

de uitsluitingscriteria voor export van Belgische peren naar Vietnam die hierbij van toepassing zijn op de 

betrokken operatoren. 

 
Naoogstcontrole door het FAVV 

De controle van de naleving van sectorprocedure SP-Export-011 vindt plaats door een steekproefsgewijze 

controle van de pakstations, van de PO's en van de opslagplaatsen die worden vermeld op de lijst van 

operatoren die zich aanmelden voor uitvoer van peren naar VN. 

Indien een niet-conformiteit wordt vastgesteld in de toepassing van de sectorprocedure SP-Export-011, 

worden de maatregelen, zoals bepaald onder punt 7 van de sectorprocedure genomen. Dit punt beschrijft 

eveneens de uitsluitingscriteria voor export van Belgische peren naar Vietnam die hierbij van toepassing zijn 

op de betrokken operatoren. 

 

Fytosanitaire controle bij export  
De controles die het FAVV uitvoert bij export omvatten:  

✓ Controle van de aanwezigheid van de producent, de betrokken boomgaard, het pakstation de 

opslagplaats, de PO en de uitvoerder op de positieve lijsten van operatoren die in aanmerking komen 

voor uitvoer van peren naar VN.  

✓ Controle op de aanwezigheid van een geldige invoervergunning. 

✓ Per lot (vruchten afkomstig van eenzelfde perceel) dient een minimum van 2% van de 

fruitverpakkingen visueel geïnspecteerd te worden door het FAVV met het oog op certificatie. Verdachte 

vruchten plus minimaal 20 vruchten verdeeld over de verschillende loten in de zending dienen te worden 

doorgesneden met het oog op de detectie van interne schadelijke organismen. In geval van twijfel 

betreffende de aanwezigheid van schadelijke organismen moet een meer grondige controle uitgevoerd 

worden, hetgeen een inspectie van bijkomende verpakkingen en het doorsnijden van bijkomende 

vruchten omvat. In geval van een verdenking van de aanwezigheid van een quarantaine organisme, zal 

een bevestiging via laboratoriumanalyse gevraagd worden. 

✓ Controle op de uitvoering van de koudebehandeling voor alle zendingen (1,1°C of lager gedurende 

ten minste 40 dagen of 0,55°C gedurende ten minste 22 dagen). De operator dient een overzicht van 

de koudebehandeling (inclusief aantal dagen stockage en maximumtemperatuur per stockage-dag) 

voor te leggen aan de certificerende agent.   

✓ Controle van de analyseresultaten uitgevoerd op fruit van het betrokken perceel ter bevestiging van 

de afwezigheid van Pseudomonas syringae pv. syringae. 

Indien het resultaat van de fytosanitaire controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat afgeleverd 

worden met de bijkomende verklaring vermeld in punt 4.2.1 in het Engels. De uitgevoerde 
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koudebehandeling moet ook worden vermeld op het fytosanitair certificaat in het vak 'behandeling' (vak 

12 tot 17).  

 

Indien tijdens de controle bij uitvoer wordt vastgesteld dat aan bepaalde voorwaarden niet is 

voldaan (bv. ontbreken van een geldige invoervergunning, een operator die niet op de lijst wordt vermeld, 

de aanwezigheid van (schade veroorzaakt door) schadelijke organismen vermeld onder punt 4.1), dienen 

de maatregelen zoals voorzien in punt 7 van de sectorprocedure SP-Export-011 te worden toegepast.  

 

Indien de schadelijke organismen vermeld onder punt 4.2.1 of schade veroorzaakt door deze 

schadelijke organismen worden vastgesteld in de zending, wordt de betrokken boomgaard (met inbegrip 

van alle partijen afkomstig van deze boomgaard) uitgesloten van export naar VN. In voorkomend geval 

moet de PO een onderzoek voeren naar de oorzaak van de aanwezigheid van het gereglementeerde 

organisme en moet het FAVV op de hoogte worden gehouden van het resultaat van het onderzoek en de 

getroffen maatregelen.  

 

7. 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 09/12/2004 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. 

De facturen met betrekking tot de inspecties van de boomgaarden en de kosten van eventuele 

laboratoriumanalyses zullen worden verzonden naar de betrokken PO.  


