Bijlage – Invullen van het fytosanitair certificaat (FC): door de operator in te vullen vakken
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Vak 1: Naam en adres van de exporteur:
▪ Identificatiegegevens van de exporteur als die bij het FAVV geregistreerd is;
▪ Identificatiegegevens van een Belgische operator die als tussenpersoon fungeert, als de
exporteur in een andere lidstaat / in een derde land gevestigd is en niet bij het FAVV
geregistreerd is. Als alternatief voor naam en adres van de Belgische operator mag in dit
geval ook het VEN nummer van deze Belgische operator vermeld worden.
▪ Er moet dus minstens 1 operator die bij het FAVV geregistreerd is in dit vak
geïdentificeerd worden en dit minstens door vermelding van een VEN nummer
(=tracering).
Vak 3: Opgegeven naam en adres van de ontvanger
▪ Identificatiegegevens van de ontvanger (naam en adres), minstens in overeenstemming
met de ontvanger vermeld op andere (commerciële) documenten.
▪ Het land van bestemming (LVB) kan eisen dat de ontvanger in dat land gevestigd is (bv.
invoervergunning vermeldt de invoerder die dan ook als ontvanger op het FC vermeld
moet worden).
Vak 4: Plantenziektekundige Dienst van België aan de Plantenziektekundige Dienst(en) van:
▪ Naam/namen van het/de land(en) van bestemming
Vak 5: Plaats van oorsprong
▪ Land en in voorkomend geval plaats, waar de goederen gekweekt of geproduceerd
werden en hun fytosanitaire status verworven hebben.
Als een product wordt herverpakt, opgeslagen of verplaatst, kan de fytosanitaire status in
de loop van de tijd veranderen als gevolg van mogelijke besmetting door gereguleerde
organismen. De fytosanitaire status kan ook wijzigen door een product te behandelen. In
dergelijke gevallen moet elk land worden aangegeven met de oorspronkelijke plaats van
herkomst tussen haakjes: “land X van export (land Y van oorsprong)".
▪ Als de goederen uit meerdere landen afkomstig zijn, wordt hier ‘meerdere landen’ (=
‘various countries’) ingevuld dan wel ieder land vermeld maar dan moet in vak 8 naast
iedere plant, plantaardig product en ander materiaal ook nog het specifieke land van
oorsprong vermeld worden.
▪ Het land van bestemming kan eisen dat PFA (pest free area), PFPP (pest free place of
production) of PFPS (pest free production site) in dit vak vermeld wordt, dan wel in vak
8 of vak 11. Algemene informatie omtrent ziektevrije geografische zones is beschikbaar
op de FAVV website: http://www.afsca.be/professionelen/export/planten/#algemene.
Vak 6: Opgegeven vervoermiddel
▪ Minstens de aard van het vervoermiddel (bv. schip, vrachtwagen).
▪ Bij voorkeur ook de identificatie van het vervoermiddel (bv. naam van het schip,
nummerplaat van de vrachtwagen).
Vak 7: Opgegeven plaats van binnenkomst:
▪ Eerste plaats van binnenkomst in het LVB.
▪ Indien dit niet gekend is, mag hier het LVB ingevuld worden.
Vak 8: Omschrijving van de zending
▪ Minimaal de botanische naam van de planten en plantaardige producten en minstens de
geslachtsnaam (= ‘genus’) maar bij voorkeur ook de soortnaam (= ‘species’). Voor
samengestelde producten (bv. diervoeders) mag de gebruiksnaam vermeld worden, voor
zover het LVB niet eist dat alle bestanddelen van het samengesteld product vermeld
worden.
▪ Gebruiksnaam van de goederen (bv. appelboom, appel, groeimedium) (= verplicht
gegeven indien geen botanische naam wordt meegedeeld);
▪ Eventueel GN-code van de goederen;
▪ Bij voorkeur het beoogd gebruik (bv. planten voor opplant, consumptie, industriële
verwerking) en de graad van verwerking (bv. vers, gedroogd) gezien de fytosanitaire
invoereisen kunnen variëren i.f.v. het beoogd gebruik en de graad van verwerking.
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Bij voorkeur een omschrijving van de verpakking en het aantal verpakkingen. Voor
bulkgoederen (bv. graan, hout) wordt de term “bulk” vermeld. Als de bulkgoederen in
containers getransporteerd worden, wordt het aantal containers vermeld.
▪ Merktekens: lotnummers, containernummers en/of identificatie van het vervoermiddel (bv.
naam van het schip, nummerplaat van de vrachtwagen). Dit laatste moet zeker vermeld
worden als dit de enige identificatie van de goederen is (bv. bij bulkzendingen).
Vak 9: Opgegeven hoeveelheid
▪ De hoeveelheid goederen moet zo accuraat mogelijk ingegeven worden.
▪ Er moet gebruik gemaakt worden van internationale meeteenheden.
Vak 11: Aanvullende verklaring
▪ De aanvullende verklaringen moeten tot een strikt minimum beperkt worden.
▪ Zij mogen alleen informatie bevatten die gerelateerd is aan de specifieke invoereisen van
het LVB en – waar nodig – gerelateerd aan de vereisten opgelegd door het land van
doorvoer of vereist in het kader van wederuitvoer.
▪ De noodzakelijke aanvullende verklaringen worden vermeld in de fytosanitaire wetgeving
van het LVB, de invoervergunning, bilaterale akkoorden tussen het land van uitvoer en
LVB, enz.
▪ Als een LVB meerdere opties biedt m.b.t. een bepaald schadelijk organisme moet de van
toepassing zijnde optie vermeld worden.
▪ Als het LVB dit eist, moet ook het nummer van de invoervergunning (= ’import permit’, IP)
vermeld worden.
▪ De aanvullende verklaring mag geen informatie vermelden die reeds vervat zit in de
standaardverklaring in vak 10 (bv. vrij van quarantaineorganismen, voldoen aan de
fytosanitaire eisen) en/of in de vakken m.b.t. een uitgevoerde behandeling (vakken 12
t.e.m. 17) (bv. hittebehandeling, fumigatie met aluminiumfosfide), tenzij het LVB dit
expliciet vereist.
▪ Commerciële vermeldingen (bv. kredietnota (= ’letter of credit’, LC), factuurnummer (=
’invoice’)) mogen niet vermeld worden.
▪ Vermeldingen m.b.t. voedsel- of voederveiligheid (bv. afwezigheid van pesticideresiduen,
radioactiviteit, mycotoxines) mogen evenmin in het FC opgenomen worden.
Vakken 12 t.e.m. 17: bestrijdings- en/of ontsmettingsbehandeling.
▪ Deze vakken moeten ingevuld worden als het LVB een bepaalde behandeling vereist.
▪ Ze kunnen ook ingevuld worden als de goederen behandeld werden, zonder dat dit door
het LVB geëist wordt, voor zover de uitgevoerde behandeling bijdraagt tot het
verminderen van het fytosanitair risico.
▪ Als de behandeling in België werd uitgevoerd, dient dit te gebeuren volgens de
toelatingsakte (aard, actieve stof, te gebruiken dosis, duur en temperatuur van de
behandeling kunnen op Fytoweb geverifieerd worden).
▪ Vak 12: Behandeling: de aard van de uitgevoerde behandeling (bv. hittebehandeling,
fumigatie, vernevelen).
▪ Vak 13: Chemisch product (actieve stof): de actieve stof van het gewasbeschermings- of
ontsmettingsmiddel moet vermeld worden en niet de handelsnaam (bv. sulfuryldifluoride
i.p.v. Profume).
▪ Vak 14: Duur en temperatuur (van de behandeling).
▪ Vak 15: Concentratie: toegepaste concentratie of dosis van de actieve stof.
▪ Vak 16: Datum (van de behandeling).
▪ Vak 17: Aanvullende inlichtingen: bijkomende relevante informatie met betrekking tot de
uitgevoerde behandeling.

