
 

 

 
 

 

Bericht betreffende de export van ruwe boomstammen 
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Het FAVV is verantwoordelijk voor de aflevering van fytosanitaire certificaten voor zendingen die bestemd 

zijn voor export naar derde landen en het voert de controles uit zodat gegarandeerd wordt dat de 

boomstammen in overeenstemming zijn met de fytosanitaire eisen van het land van bestemming. De 

algemene certificeringsprocedure alsook andere belangrijke informatie voor de export zijn beschikbaar op 

de website van het FAVV.  

 

De fytosanitaire voorschriften bij invoer uit derde landen variëren van land tot land. Normaal gezien komen 

deze verschillen uit het feit dat de landen op een verschillende manier de fytosanitaire risico's met 

betrekking tot de goederen evalueren. Deze variaties kunnen verschillen weerspiegelen met betrekking tot 

de kwetsbaarheid van de bossen voor schadelijke organismen of tot de fytosanitaire gevarenniveaus die de 

landen aanvaarden.  

 

De meeste derde landen eisen dat de boomstammen vergezeld worden van een fytosanitair certificaat. Het 

fytosanitair certificaat vermeldt de volgende algemene verklaring: “Hiermee wordt verklaard dat de 

hierboven omschreven planten, plantaardige producten of andere gereglementeerde artikelen volgens 

passende officiële procedures zijn onderzocht en/of getest, en worden geacht vrij te zijn van de door het 

land van invoer gespecifieerde quarantaineorganismen, en te voldoen aan de geldende fytosanitaire eisen 

van het land van invoer, met inbegrip van de eisen die worden gesteld aan gereglementeerde niet-

quarantaineorganismen". In sommige gevallen moeten bijkomende verklaringen op het certificaat vermeld 

worden teneinde verduidelijking te geven over de door de operatoren getroffen maatregelen en/of over de 

controles uitgevoerd door het FAVV of de bevoegde overheid van de lidstaat van oorsprong zodat aan de 

eisen van het land van bestemming beantwoord wordt.   

 

Op de volgende link “Export van plantaardige producten”, vindt u belangrijke informatie per land alsook 

algemene informatie over de aflevering van fytosanitaire certificaten en informatiebronnen om de 

fytosanitaire voorschriften van derde landen op te zoeken.  

 

1 Fytosanitaire controles voor de export van boomstammen  

De hierna vermelde nieuwe procedure voor de fytosanitaire controle voor de export van boomstammen zal 

van toepassing zijn 1 maand na publicatie van dit document.  

 

Deze procedure moet de certificerende agent die het fytosanitair certificaat ondertekent, toelaten te 

verklaren dat de boomstammen gecontroleerd werden volgens gepaste officiële procedures en dat de 

boomstammen voldoen aan de eisen van het derde land (vakken 10 (en 11) van het fytosanitair certificaat). 

Een grondige inspectie van de boomstammen kan immers enkel worden uitgevoerd voordat ze in de 

container geladen zijn.  

 

http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/


 

 

1.1 Boomstammen van Belgische oorsprong 

• De aanvraag voor de fytosanitaire controle1 moet ten minste 5 dagen voordat de 

boomstammen in de containers geladen worden, gebeuren bij de LCE waar de boomstammen 

beschikbaar zijn voor fytosanitaire inspectie (met de LCE die het fytosanitair certificaat aflevert in 

cc). De aanvraag moet worden vergezeld van: 

- de fytosanitaire eisen van het land van bestemming, 

- de lijst van identificatieplaatjes van de boomstammen (deze informatie dient ten laatste 24u 

voor de inspectie worden overgemaakt), 

- de locatie van de boomstammen (adres, GPS-coördinaten, aanduiding op Google Earth), 

- het telefoonnummer van de aanvrager die, in het geval van problemen met de lokalisatie 

van de boomstammen, kan worden gecontacteerd, 

- het pre-uitvoercertificaat (waarop de vakken 3, 4 en 5 vooraf zijn ingevuld) (cf. omzendbrief 

PCCB/S4/673795). 

Indien de fytosanitaire inspectie gunstig is, levert de LCE een pre-uitvoercertificaat af met het 

resultaat van de inspectie. 

• De aanvraag voor het fytosanitair certificaat (Aflevering van fytosanitaire certificaten) moet ten 

minste 48 uur vóór het laden in het uiteindelijke vervoermiddel (vb. schip) gebeuren, zaterdagen, 

zondagen en feestdagen niet inbegrepen (koninklijk besluit van 10/08/2005, art. 20) bij de LCE 

waar de exporteur (of zijn vertegenwoordiger) gevestigd is en vergezeld zijn van: 

- de fytosanitaire eisen van het land van bestemming,  

- het pre-uitvoercertificaat afgeleverd door de LCE voor de boomstammen van de zending. 

De fytosanitaire controle van de boomstammen (geattesteerd door het pre-

uitvoercertificaat) moet worden uitgevoerd binnen een termijn van maximum een maand 

vóór de aflevering van het fytosanitair certificaat. Indien de zending niet voor inspectie 

geselecteerd werd, moet een geschreven bewijs van de LCE voorgelegd worden ter 

vervanging van het pre-uitvoercertificaat,  

- indien van toepassing, het certificaat van behandeling van de boomstammen (zie punt 2) 

afgeleverd door een in België toegelaten bedrijf met vermelding van de datum, de 

werkzame stof, dosering, de duur en de temperatuur van de behandeling en de 

containernummers teneinde de vakken 12-17 van het fytosanitair certificaat te kunnen 

invullen. 

- het vooraf ingevulde fytosanitair certificaat. 

 

1.2 Boomstammen afkomstig uit andere lidstaten van de Europese Unie 

• De aanvraag voor het fytosanitair certificaat voor de boomstammen moet ten minste 48 uur vóór 

het laden in het uiteindelijke vervoermiddel (vb. schip) gebeuren, zaterdagen, zondagen en 

feestdagen niet inbegrepen (koninklijk besluit van 10/08/2005, art. 20) bij de LCE waar de 

exporteur (of zijn vertegenwoordiger) gevestigd is. 

• De aanvraag moet worden vergezeld van: 

- de fytosanitaire eisen van het land van bestemming.   

- een IPCD of pre-uitvoercertificaat van de lidstaat van oorsprong waarin verklaard wordt dat 

de boomstammen beantwoorden aan de eisen van het land van bestemming met een 

duidelijke referentie hiernaar en, indien van toepassing, waarin vermeld is welke 

behandeling werd toegepast (informatie komt overeen met de vakken 12 tot 17 van het 

fytosanitair certificaat) in het land van oorsprong. De fytosanitaire controle van de 

boomstammen (geattesteerd door het IPCD of het pre-uitvoercertificaat) moet worden 

                                                           
1 Indien slechts één LCE betrokken is, volstaat het om de aanvraag tot exportcertificering in die ene LCE in te dienen, 
dewelke dan ook rechtstreeks het fytosanitair certificaat zal afleveren. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/
http://www.favv-afsca.be/professionelen/export/planten/


 

 

uitgevoerd binnen een termijn van maximum een maand vóór de aflevering van het 

fytosanitair certificaat,  

- Indien van toepassing, een certificaat van de behandeling van de boomstammen (zie  

punt 2) afgeleverd door een in België toegelaten bedrijf met vermelding van de datum, de 

werkzame stof, dosering, de duur en de temperatuur van de behandeling alsook de 

containernummers teneinde de vakken 12-17 van het fytosanitair certificaat te kunnen 

invullen. 

 

2 Behandeling van boomstammen 

Sommige derde landen eisen dat de boomstammen vóór de export een specifieke behandeling of een 

“adequate behandeling” hebben ondergaan. In dit geval moet de operator aan de certificerende agent het 

bewijs leveren dat deze behandeling uitgevoerd werd, ofwel via het IPCD of het pre-uitvoercertificaat indien 

de behandeling in een andere lidstaat werd uitgevoerd ofwel via een certificaat van behandeling afgeleverd 

door het bedrijf dat in België toegelaten is om deze behandeling uit te voeren.   

 

2.1 Behandeling in België 

Indien het land van bestemming een "adequate behandeling" eist en de behandeling in België plaatsvindt, 

is het enkel mogelijk een fytosanitair certificaat af te leveren op basis van een behandeling die in België 

voor dit gebruik toegelaten is volgens de modaliteiten beschreven op de website www.phytoweb.be. 

 

Momenteel is in België enkel sulfuryldifluoride (commercieel product: Profume) toegelaten voor de 

behandeling van boomstammen vóór verzending (pre-shipment).  

 

Indien het land van bestemming een specifieke behandeling eist en deze behandeling in België niet 

toegelaten is, dan kan de sector een dossier voorbereiden met argumenten voor alternatieve methoden 

met het oog op eventuele onderhandelingen tussen het FAVV en de bevoegde overheid van het land van 

bestemming.  

 

2.2 Behandeling in een andere lidstaat van de Europese Unie 

Indien de behandeling van de boomstammen heeft plaatsgevonden in een andere lidstaat, kan het 

fytosanitair certificaat enkel worden afgeleverd op basis van een IPCD of pre-uitvoercertificaat afgeleverd 

door de bevoegde overheid van de betrokken lidstaat. In het IPCD of pre-uitvoercertificaat dient verklaard 

te worden dat de boomstammen beantwoorden aan de eisen van het land van bestemming en dient 

vermeld te worden welke behandeling werd toegepast (informatie komt overeen met de vakken 12 tot 17 

van het fytosanitair certificaat).  

http://www.phytoweb.be/

