
Verwerkte plantaardige producten 

 

Voor deze categorie van producten, is er meestal geen fytosanitair certificaat vereist (bv. vlasvezel, 

katoen, wol, sojameel, diepvriesproducten). Deze producten hebben een verwerkingsproces (bv. 

warmtebehandeling, chemische behandeling, dompelen) ondergaan waardoor het risico op de insleep 

en de verspreiding van eventuele schadelijke organismen wordt verminderd of geëlimineerd.  

Sommige invoerende landen beschouwen het risico echter niet als verwaarloosbaar en eisen in hun 

wetgeving dat een fytosanitair certificaat wordt afgeleverd. Het FAVV kan in dergelijk geval een 

fytosanitaire certificaat op verzoek van de exporteur afleveren op voorwaarde dat hij de officiële eisen 

van de bevoegde overheid van het land van invoer kan voorleggen. Indien deze officiële eisen niet 

kunnen voorgelegd worden, kan er geen fytosanitair certificaat voor deze producten worden 

afgeleverd. 

 

In geval van onenigheid over de rechtvaardiging van de vereiste van een fytosanitaire certificaat, dient 

een bilateraal overleg plaats te vinden tussen de bevoegde overheid van het land van invoer en het 

land van uitvoer. In voorkomend geval dient de uitvoerder aan het FAVV een dossier in het Engels te 

verschaffen dat o.a. het verwerkingsproces uitlegt waaraan het product werd onderworpen. Tijdens dit 

overleg zal het FAVV, geval per geval, beslissen of een fytosanitair certificaat al dan niet kan worden 

afgeleverd voor de betrokken land/product combinatie. 

 

Internationale referentie: 

ISPM 12 (punt 2.3 -3 ): De NDPB (Nationale Dienst voor Plantenbescherming) van de importerende 

landen zouden geen fytosanitaire certificaten moeten vragen voor plantaardige producten die zodanig 

verwerkt zijn dat ze geen enkel risico vertonen op de insleep van gereglementeerde schadelijke 

organismen, noch voor andere artikelen waarvoor fytosanitaire maatregelen niet nodig zijn (zie artikel 

VI, paragraaf 2, van het Internationaal verdrag voor de bescherming van planten (IVBP) en ISPM 

32:2009). 

In geval van onenigheid over de technische redenen die de vereiste van fytosanitaire certificaten 

rechtvaardigen, zouden de NDPB’s moeten overgaan tot een bilateraal overleg. 

 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

