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1. Doel
Dit document geeft algemene informatie over de afgifte van fytosanitaire certificaten (FC) voor uitvoer
en wederuitvoer en de voorwaarden waaraan de operator moet voldoen om die te verkrijgen. Het is
een aanvulling op de algemene informatie en documenten inzake export naar derde landen die
beschikbaar zijn op: http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/

2. Internationale context
Vanwege het toenemende internationale handelsverkeer, als gevolg van de globalisering van de
economie en de geleidelijke opheffing van de handelsbelemmeringen, kunnen de natuurlijke en
nationale grenzen het binnenbrengen en de verspreiding van plaagorganismen niet langer
tegenhouden. De internationale gemeenschap heeft daarom mechanismen ontwikkeld die de mensen,
dieren en planten alsook het milieu moeten beschermen tegen plaagorganismen, ziekten, toxinen en
andere gevaren.
Er werden intergouvernementele mechanismen uitgewerkt onder toezicht van de WTO. Daarin zijn
normen vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid van mensen, dieren en planten met
name wordt beschermd tegen de nadelige gevolgen van het internationale verkeer van goederen en
mensen. Voor planten gaat het om het Internationaal verdrag voor de bescherming van planten
(International Plant Protection Convention - IPPC). Het verdrag verplicht de overeenkomstsluitende
partijen ertoe de nodige schikkingen te treffen met het oog op de afgifte van fytosanitaire certificaten
waarin wordt bevestigd dat de fytosanitaire regelgeving van de andere overeenkomstsluitende partijen
wordt nageleefd. België is een overeenkomstsluitende partij bij dit verdrag, net als alle lidstaten van de
Europese Unie. De op de website van de IPPC gepubliceerde richtlijnen (ISPM) dienen te worden
gevolgd.
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3. Toepassingsgebied
3.1.

Planten, plantaardige producten en andere materialen

De werkingssfeer omvat planten, plantaardige producten en andere materialen, zoals gedefinieerd in
verordening (EU) nr. 2016/2031, die bestemd zijn voor uitvoer of wederuitvoer.
Volgens ISPM 12 (punt 3) en artikel VI, paragraaf 2, van de IPPC en ISPM 32:2009, zouden de
NPPOs (Nationale Diensten voor Plantenbescherming) van de importerende landen geen fytosanitaire
certificaten moeten vragen voor plantaardige producten die zodanig verwerkt zijn dat ze geen enkel
risico vormen voor de insleep van gereglementeerde plaagorganismen, noch voor andere artikelen
waarvoor fytosanitaire maatregelen niet nodig zijn. In geval van onenigheid over de technische
redenen die de vereiste van fytosanitaire certificaten rechtvaardigen, zouden de NPPOs moeten
overgaan tot een bilateraal overleg.
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 plaagorganismen wordt verminderd of geëlimineerd. De classificatie
van de goederen op basis van hun fytosanitaire risico wordt in ISPM 32 gedetailleerd beschreven.
Verwerkte producten worden geclassificeerd onder categorie I waarvoor er normaal gezien geen
fytosanitaire certificering nodig is. Sommige invoerende landen beschouwen het risico echter niet als
verwaarloosbaar en eisen in hun wetgeving dat er een fytosanitair certificaat wordt afgeleverd. Het
FAVV kan in dergelijk geval een fytosanitair 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 fytosanitair certificaat, dient
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
verstrekken dat o.a. het verwerkingsproces uitlegt waaraan het product werd onderworpen.
Gedurende het proces van overleg zal het FAVV, geval per geval, beslissen of een fytosanitair
certificaat al dan niet kan worden afgeleverd voor de betrokken land/product combinatie.

3.2.

Bevoegde autoriteiten

In België is het FAVV de autoriteit die bevoegd is voor het toezicht op de naleving van de fytosanitaire
voorschriften en de afgifte van fytosanitaire certificaten voor quarantaineorganismen. De gewesten zijn
bevoegd voor het toezicht op de naleving van de fytosanitaire voorschriften en de afgifte van
fytosanitaire certificaten voor EU - gereguleerde niet-quarantaineorganismen op plantaardig
teeltmateriaal (plaagorganismen zoals bedoeld in artikel 36 van de verordening plantengezondheid en
die opgenomen zijn in bijlage IV van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072).
In aansluiting op het Samenwerkingsakkoord tussen de Ministers van Landbouw van de Federale
Staat en de gewesten inzake de verdeling van opdrachten voor de toepassing van de beschermende
maatregelen tegen plaagorganismen bij planten van 5 januari 2021, wordt de afgifte van fytosanitaire
certificaten voor uitvoer en wederuitvoer en pre-uitvoercertificaten voor bepaald plantaardig
teeltmateriaal toevertrouwd aan de gewestelijke entiteiten. De informatie inzake welke autoriteit instaat
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voor de afgifte van fytosanitaire certificaten voor de verschillende teeltmaterialen vindt u onder:
Plantengezondheid: bevoegde federale en/of gewestelijke autoriteiten, waar kan u terecht?
Voor de planten, plantaardige producten en andere materialen waarvoor het FAVV instaat voor de
fytosanitaire certificering, worden de controles uitgevoerd door de agenten van de Lokale controleeenheden (LCE’s - http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/). De operator moet er van zijn
kant voor zorgen dat hij de fytosanitaire eisen met betrekking tot de invoer kent die voor de
betreffende producten gelden in het land van invoer en moet die meedelen aan de certificerende
agenten overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende
beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en
tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen (art. 15 §4 ).

4. Referenties
4.1.
•

•

•

•

•

Wetgeving

Verordening (EU) nr. 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad van 26 oktober 2016
betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de
verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van de richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad.
Koninklijk besluit van 22 februari 2001 - houdende organisatie van de controles die worden
verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen.
Koninklijk besluit van 10 oktober 2003 houdende het toevertrouwen aan de Gewesten van de
uitvoering van bepaalde taken die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen behoren, zoals gewijzigd.
Koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen
quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse
bepalingen inzake schadelijke organismen
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

5. Definities en afkortingen
5.1.

Definities

Planten: levende planten en de volgende levende delen van planten:
a) zaden in botanische zin, met uitzondering van niet voor opplant bestemde zaden;
b) vruchten in botanische zin;
c) groenten;
d) wortelknollen, stengelknollen, knollen, bollen, wortelstokken, wortels, onderstammen,
stolonen;
e) scheuten, stengels, uitlopers;
f)
snijbloemen;
g) takken, met of zonder loof;
h) gevelde bomen die nog van loof zijn voorzien;
i)
bladeren, loof;
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j)
k)
l)

plantenweefselculturen, met inbegrip van celculturen, kiemplasma, meristemen,
chimere klonen, microvermeerderd materiaal;
levende stuifmeelkorrels en sporen;
knoppen, oculatiehout, stekken, enten, entelingen [verordening (EU) nr. 2016/2031];

Plantaardige producten: onbewerkte grondstoffen van plantaardige oorsprong alsmede de bewerkte
producten die door hun aard of de aard van hun verwerking een risico kunnen vormen van
verspreiding van quarantaineorganismen [verordening (EU) nr. 2016/2031]. Onder andere hout wordt
beschouwd als een plantaardig product;
Ander materiaal: elk materiaal of voorwerp, met uitzondering van planten of plantaardige producten,
dat drager of verspreider van een plaagorganisme kan zijn, met inbegrip van grond of groeimedium
[verordening (EU) nr. 2016/2031];
Opplant: iedere handeling betreffende het plaatsen van planten in een groeimedium, het enten of
soortgelijke handelingen, teneinde hun verdere groei, reproductie of vermeerdering te bewerkstelligen
[verordening (EU) nr. 2016/2031];
Voor opplant bestemde planten: planten die bedoeld zijn om geplant te blijven, te worden uitgeplant of
opnieuw te worden geplant [verordening (EU) nr. 2016/2031];
Bevoegde autoriteit: de centrale autoriteit of autoriteiten van een lidstaat of, indien van toepassing,
van een derde land, die verantwoordelijk is voor de organisatie van officiële controles en andere
officiële activiteiten, of elke andere autoriteit waaraan die verantwoordelijkheid is opgedragen,
overeenkomstig de wetgeving van de EU betreffende officiële controles [verordening (EU) nr.
2016/2031];
Partij: een aantal eenheden van een handelsartikel, dat herkenbaar is door de homogeniteit van de
samenstelling, oorsprong en andere relevante elementen, en dat deel uitmaakt van een zending
[verordening (EU) nr. 2016/2031];
Test: een officieel onderzoek, anders dan een visueel onderzoek, om te bepalen of plaagorganismen
voorkomen of om plaagorganismen te identificeren [verordening (EU) nr. 2016/2031];
Behandeling: een officiële of niet-officiële procedure voor het doden, inactiveren, verwijderen of
steriliseren van plaagorganismen of voor het devitaliseren van planten of plantaardige producten
[verordening (EU) nr. 2016/2031];
Fytosanitaire maatregel: elke officiële maatregel die ten doel heeft het binnenbrengen of de
verspreiding van een quarantaineorganisme te voorkomen of de economische gevolgen van
gereguleerde niet-quarantaineorganisme te beperken [verordening (EU) nr. 2016/2031];
Professionele marktdeelnemer: elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die zich
beroepshalve bezighoudt met en wettelijk verantwoordelijk is voor één of meer van de volgende
activiteiten met betrekking tot planten, plantaardige producten en andere materialen:
a) opplant;
b) veredeling;
c) productie, met inbegrip van groei, vermeerdering en verzorging;
d) binnenbrengen op, verkeer binnen en weg van het grondgebied van de Europese Unie;
e) op de markt aanbieden;
f)
opslag, verzameling, verzending en verwerking [verordening (EU) nr. 2016/2031];
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Operator: de (onbezoldigde) natuurlijke persoon, de onderneming in de zin van artikel 4 van de wet
van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van
het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, of de vereniging, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk
actief is, in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van een product [KB 16 januari
2006];
Quarantaineorganisme: een schadelijk organisme zoals bedoeld in artikel 3 van verordening (EU) nr.
2016/2031;
EU - gereguleerde niet-quarantaineorganisme: een schadelijk organisme zoals bedoeld in artikel 36 van

verordening (EU) nr. 2016/2031;
Door derde landen gereglementeerde plaagorganismen: alle voor planten of plantaardige producten
schadelijke soorten, stammen of biotypes van planten, dieren of ziekteverwekkers die door het land
van invoer gereglementeerd zijn. Het betreft dus quarantaine en niet-quarantaine organismen die als
dusdanig in het derde land gereglementeerd zijn;
Gereglementeerd artikel: alle planten, plantaardige producten, opslagplaatsen, verpakkingen,
vervoermiddelen, containers, grond en alle andere organismen, voorwerpen of materiaal dat
plaagorganismen kan bevatten of verspreiden die het nemen van fytosanitaire maatregelen
rechtvaardigen, in het bijzonder voor alles wat internationaal vervoer betreft [ISPM 5];
Zending in doorvoer: een zending die door een land reist zonder daar te worden ingevoerd en
waarvoor fytosanitaire maatregelen kunnen gelden [ISPM 5].

5.2.
EU
FAVV
FC
IPPC
ISPM
KB
LCE
LVB
LVO
NPPO
WTO

Afkortingen

Europese Unie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Fytosanitair certificaat
‘International Plant Protection Convention’ – Internationaal verdrag voor de
bescherming van planten
‘International standards for phytosanitary measures’ - Internationale normen voor
fytosanitaire maatregelen
Koninklijk besluit
Lokale controle-eenheid
Land van bestemming
Land van oorsprong
‘National Plant Protection Organisation’- Nationale Diensten voor Plantenbescherming
‘World Trade Organisation’ – Wereldhandelsorganisatie

6. Door het FAVV vastgelegde algemene voorwaarden voor afgifte van een FC
6.1.

Algemeen

De NPPO van het land van invoer mag enkel FC vragen voor gereglementeerde artikelen. Dit zijn over
het algemeen planten en plantaardige producten, maar kunnen ook bv. lege containers, voertuigen en
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andere niet plantaardige materialen omvatten. Dit verzoek moet echter wetenschappelijk
gerechtvaardigd zijn.
De NPPO van het land van uitvoer (bv. het FAVV) kan voor deze gereglementeerde artikelen een FC
afleveren waarin de afwezigheid van plaagorganismen (bv. bacteriën, virussen, insecten, schimmels)
en de naleving van andere fytosanitaire eisen van het LVB (bv. ontbreken van grond en afval of de
vegetatieve toestand van de plant, ...), gecertificeerd wordt. Er dient te worden opgemerkt dat
sommige plaagorganismen bij ons onder de kwaliteitsnormen vallen of worden gebruikt als hulpmiddel
bij de biologische bestrijding terwijl een derde land kan hebben beslist om ze als gereglementeerde
plaagorganismen te beschouwen.
Het FC is een officieel document dat door de NPPO van het land van uitvoer wordt afgegeven aan de
NPPO van het land van invoer en dat bevestigt dat de 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 gespecificeerde
quarantaineorganismen, en

-

voldoen aan de geldende fytosanitaire eisen van het land van invoer, met inbegrip van de
eisen die worden gesteld aan gereglementeerde niet-quarantaineorganismen.

Het FC is dus geen handelsdocument, en geen eis van de invoerder in een derde land of een
bankinstelling met het oog op een waarborg. Het FC mag enkel informatie met betrekking tot
fytosanitaire kwesties bevatten (ISPM 12 punt 4). Het mag geen verklaringen of referenties die te
maken hebben met niet-fytosanitaire vereisten bevatten, zoals de eisen m.b.t. de gezondheid van
mensen of dieren, m.b.t. residuen van pesticiden of radioactiviteit of handelsinformatie (zoals de
kredietbrieven) of informatie m.b.t. de kwaliteit.
Referentie naar kredietbrieven
De kredietbrief is een document waarin het engagement van een (kredietopenende) bank (deze van
de invoerende klant) is opgenomen om een bepaald bedrag te betalen aan de leverancier van de
goederen (de exporteur, via een notificerende bank), tegen overhandiging, binnen een vastgestelde
termijn, van conforme documenten (die bewijzen dat de goederen verzonden zijn) die opgelijst zijn in
een handelscontract tussen de klant en de leverancier.
Voordat de exporteur het contract tekent dat door zijn klant voorgesteld is, dient hij te verifiëren of het
FC niet vermeld is op de lijst van af te leveren documenten. Indien dit wel het geval is, is het mogelijk
door een wijziging van het contract het FC van het documentair krediet te verwijderen.

6.2.

Praktische modaliteit
6.2.1. Aanvraag tot fytosanitaire certificering door de operator

Aan wie?
Het FC wordt op verzoek van de professionele marktdeelnemer afgegeven door de bevoegde
autoriteit indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
a) de professionele marktdeelnemer is door die bevoegde autoriteit geregistreerd;
b) de professionele marktdeelnemer heeft de uit te voeren planten, plantaardige producten of
andere materialen onder zijn beheer;
c) er is voor gezorgd dat de planten, plantaardige producten of andere materialen
beantwoorden aan de fytosanitaire invoervoorschriften van het betrokken derde land.
De bevoegde autoriteit geeft eveneens een FC af op verzoek van anderen operatoren dan de
professionele marktdeelnemers, indien is voldaan aan de voorwaarden vermeld onder b) en c).
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Een aanvraag tot fytosanitaire controle en -certificering met het oog op de uitvoer van planten,
plantaardige producten en ander materiaal wordt schriftelijk door de operator, ingediend bij de LCE
waar de zending beschikbaar en toegankelijk is voor controle voorafgaand aan de certificering
(http://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/). In bepaalde gevallen zijn meer specifieke
instructies van toepassing (bv. Bericht betreffende de export van ruwe boomstammen).
Voor de aanvraag wordt bij voorkeur het generieke e-mail adres export. [LCE]@favv.be gebruikt.
Wanneer?
Overeenkomstig art 15 §4 van het KB van 22/02/2021moet een operator minstens 48u op voorhand –
zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgesloten – een aanvraag voor fytosanitaire controle en certificering indienen bij de LCE.
In bepaalde gevallen zijn meer specifieke instructies van toepassing (bv. Bericht betreffende de export
van ruwe boomstammen).
Hoe ?
De operator moet zijn aanvraag tot fytosanitaire controle en -certificering schriftelijk indienen:
• Via de applicatie BeCert of door het FC model dat op de FAVV website beschikbaar is, in te
vullen en hetzij per e-mail (via SEND knop), hetzij in papiervorm aan de LCE over te maken.
De instructies voor het invullen van de relevante vakken van het FC door de operator worden
gegeven in de Bijlage – Invullen van het fytosanitair certificaat.
• Door het formulier dat in bijlage 1 van de omzendbrief met betrekking tot de aanmelding en de
certificering van verse groenten en fruit die in- of uitgevoerd worden (PCCB/S1/LSW/597024);
of
• Door de minimaal vereiste gegevens op een andere dan hierboven beschreven manier,
schriftelijk over te maken.
Volgende informatie moet minstens door de operator bij de aanvraag meegedeeld worden:
• Identificatie van de exporteur; in overeenstemming met ISPM 12 dienen in geval van een
buitenlandse exporteur bijkomend de gegevens van de lokale agent of verzender van de
exporteur vermeld te worden op het FC;
• Identificatie van de ontvanger;
• Land van oorsprong;
• Land van bestemming;
• Fytosanitaire eisen van het LVB voor de betrokken planten en/of plantaardige producten van
de zending (bv. invoervergunning, wetgeving);
- Bij frequente uitvoer van dezelfde goederen naar hetzelfde LVB volstaat het dat
deze informatie bij het begin van het uitvoerseizoen en bij iedere wijziging
voorgelegd wordt.
- Bij nieuwe product-land combinaties is het aangeraden om de vereisten vóór de
effectieve aanvraag van exportcertificering reeds voor te leggen aan de LCE,
hetgeen moet toelaten te verifiëren of voldaan kan worden aan de vereisten van het
land van bestemming (vereisten met betrekking tot het groeiseizoen,
analyseresultaten…).
Meer informatie hierover staat te lezen in het document ‘Informatie over de fytosanitaire eisen
van derde landen en de informatiebronnen’.
• Omschrijving van de in de zending aanwezige planten, plantaardige producten en ander
materiaal:
▪ Plantensoort: botanische naam, aangevuld met de gebruiksnaam in geval van
plantaardige producten (bv. Malus domestica – appel);
7

▪
▪

▪

▪

▪

Aard: vruchten, planten voor opplant, gezaagd hout, enz. gezien de fytosanitaire eisen
van het LVB kunnen variëren in functie van de aard van de goederen;
Hoeveelheid: gewichtseenheden, aantal verpakkingen, enz.; minstens geschatte
hoeveelheid indien exacte hoeveelheid nog niet gekend is teneinde de duur van de
controle te kunnen inschatten;
Identificatie: bij voorkeur partijnummer; indien niet mogelijk (bv. bulk), het nummer/de
naam van het transportmiddel (bv. containernummer, nummer luchtvrachtbrief, naam
van het schip).
Beoogd gebruik: planten voor opplant, vermeerdering, voor menselijke of dierlijke
consumptie, voor verwerking, enz. gezien de fytosanitaire eisen van het LVB kunnen
variëren in functie van het beoogde gebruik;
Plaats, datum en tijdstip waarop de goederen voor fytosanitaire controle beschikbaar
zijn.

Het FC wordt slechts afgegeven wanneer de beschikbare informatie de bevoegde autoriteit in staat
stelt na te gaan of de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen in
overeenstemming zijn met de fytosanitaire invoervoorschriften van het betrokken LVB. Deze
informatie kan, naar gelang het geval, afkomstig zijn uit één of meer van de volgende bronnen:
a) officiële inspecties uitgevoerd op de betrokken planten, plantaardige producten of andere
materialen en/of op de betrokken productieplaats en/of de omgeving daarvan;
b) analyseresultaten uitgevoerd door een geaccrediteerd labo op monsters van de betrokken
planten, plantaardige producten of andere materialen;
c) officiële informatie over de status van de plaag in de productiefaciliteit, op de
productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong van de betrokken planten,
plantaardige producten of andere materialen;
d) een plantenpaspoort dat de betrokken planten, plantaardige producten of andere
materialen vergezelt;
e) het ISPM 15 merkteken van houten verpakkingsmateriaal;
f) de informatie in het pre-uitvoercertificaat (PCCB/S4/673795);
g) officiële informatie in het FC van het LVO, indien de betrokken planten, plantaardige
producten of andere materialen uit een derde land zijn binnengebracht op het
grondgebied van de EU.
Volgende informatie en documenten kunnen bijkomend vereist zijn: invoervergunning,
behandelingscertificaat, beschrijving van het be- of verwerkingsproces, bewijs van deelname aan een
sectoraal monitoringsplan, check list, handelsdocumenten, enz..
Indien de vakken 8, 9 of 11 of de vakken 12 tot en met 17 van het FC niet groot genoeg zijn om alle
informatie op te schrijven, dient de bijlage gepubliceerd op de FAVV-website gebruikt te worden. Deze
bijlage mag alleen de op het FC vereiste informatie bevatten. De bijlage moet in de vakken van het FC
waarop deze van toepassing is, worden vermeld door het toevoegen van de vermelding “see annex”.
Alle informatie moet in een voor de certificerende agent begrijpbare taal voorgelegd worden.
Als dit niet het geval is, moet de operator een beëdigde vertaling van de voorgelegde
informatie voorzien.

6.2.2. Afdrukken
Het FC moet recto-verso in kleur op standaard papier worden afgedrukt. De kleur van de ingevulde
tekst, de handtekening, de naam en de officiële stempel van de certificerende agent moeten
verschillen van die van de gedrukte tekst. De tekst en kaders van het FC van uitvoer zijn in het groen
8

en die van het FC van wederuitvoer in het bruin.
In het geval dat een kleurenprinter niet beschikbaar is op de plaats van certificering kan een in kleur
voorgedrukt FC worden gebruikt. De velden (vakken) van het FC kunnen in het Word-document
"voorgedrukt certificaat" worden ingevuld. Bij het afdrukken van dit Word-document worden alleen
ingevulde velden afgedrukt.
De volgende LVB eisen dat de FC en de bijhorende bijlage op beveiligd papier worden afgedrukt:
- de Russische Federatie voor alle producten die moeten vergezeld gaan van een FC;
- de Volksrepubliek China voor verse peren.

6.3.

Doorvoer en wederuitvoer

Als een zending uit een derde land afkomstig is, kan er een FC van uitvoer of een FC van
wederuitvoer voor worden afgegeven afhankelijk van de situatie én op voorwaarde dat de producten
voldoen aan de eisen van het LVB. In het algemeen kunnen zich drie mogelijkheden voordoen:
a) Doorvoer: als de goederen van een zending aan de voorschriften voor fytosanitaire
doorvoer1 voldoen, kunnen ze op het grondgebied van de Europese Unie worden
doorgevoerd naar een derde land. De zending gaat vergezeld van een voor het LVB
bestemd FC van het LVO, er is geen nieuw FC van uitvoer of FC van wederuitvoer
vereist. De Belgische bevoegde autoriteit hoeft dan niets te doen;
b) Wederuitvoer: Een FC van wederuitvoer kan slechts worden afgeleverd als voldaan is
aan elk van volgende voorwaarden:
o
de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen zijn sinds
hun binnenkomst op het grondgebied van de EU niet geteeld, geproduceerd
of verwerkt met het oog op wijziging van de aard ervan;
o
de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen zijn tijdens
de opslag in de lidstaat van waaruit zij naar het LVB moeten worden
uitgevoerd, niet blootgesteld aan een risico op aantasting door of besmetting
met quarantaineorganismen of gereglementeerde niet-quarantaineorganismen
die als zodanig door het LVB in een lijst zijn opgenomen;
o
de identiteit van de betrokken planten, plantaardige producten of andere
materialen is in stand gehouden.
Bijkomend geldt hierbij dat de goederen moeten zijn vermeld in een FC van het LVO dat
voldoet aan de volgende voorwaarden. Dit FC moet:
o gericht zijn aan de EU-lidstaat van binnenkomst of;
o ;gericht zijn aan het land van bestemming
c) Het origineel van het FC dat de planten, plantaardige producten of andere materialen uit het
LVO vergezelt, of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan, dient door de operator
ter beschikking te worden gesteld aan de certificerende agent zodat dit aan het FC van
wederuitvoer kan worden gehecht. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden vermeld onder
a of b, moet worden nagegaan of een FC van uitvoer kan worden afgegeven door de
Belgische bevoegde autoriteit.

1

Verordening (EU) nr. 2016/2031, Artikel 47 Voorschriften voor fytosanitaire doorvoer
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7. Specifieke eisen van het FAVV voor sommige producten
Voor de derde land/product-combinaties waarvoor het FAVV een instructiebundel of een ander
specifieke soort van document heeft goedgekeurd, kunnen alleen FC worden verkregen als de in de
betreffende documenten vermelde voorwaarden vervuld zijn. Meer informatie hierover is te vinden op:
http://www.favv-afsca.be/exportationpaystiers/vegetaux/ .

8. Bijlagen
Model van fytosanitair certificaat voor uitvoer
Model van fytosanitair certificaat voor wederuitvoer
Instructies voor de operator voor het invullen van het FC

9. Overzicht van de revisies

Versie
1
1.1

1.2

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie
14/12/2019
Originele versie
15/01/2021
Aanpassing van de bijlagen overeenkomstig het
Samenwerkingsakkoord tussen de Ministers van Landbouw
van de Federale Staat en de gewesten inzake de verdeling
van opdrachten voor de toepassing van de beschermende
maatregelen tegen plaagorganismen bij planten
Datum van publicatie
- verduidelijking van de mogelijke situaties bij doorvoer en
wederuitvoer in overeenstemming met de van toepassing
wetgevingen;
- toevoeging van de bijlage met instructies voor de operator
voor het invullen van het FC.

10

