
Toelatingsvoorwaarden voor fytosanitaire grenscontroleposten 

Bijlage III. 21.1 bij het 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. 

PAP Omschrijving: Fytosanitaire grenscontrolepost 
Plaats: Grenscontrolepost (Code PL106) 
Activiteit: Invoer of handelsverkeer IN (Code AC46) 
Product: Producten onderworpen aan fytosanitaire controle (Code PR230) 
 

Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag: 
Technisch dossier met de nodige informatie om te beoordelen of de voorgestelde plaats geschikt is als 
fytosanitaire grenscontrolepost, met name: 

− de naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager; 
− de adresgegevens van de voorgestelde fytosanitaire grenscontrolepost; 
− informatie over de aard en de hoeveelheid producten die vermoedelijk zullen ingevoerd worden; 
− de aanwezige inspectievoorzieningen en infrastructuur; 
− een plan en een beschrijving van de ruimtes waarop de aanvraag betrekking heeft. 

 
Infrastructuur Uitrusting Exploitatie 
Geschikte ruimtes voor het 
verrichten van fysieke controles 
(1) 

 Gelegen in het douanegebied: 
• van de havens van Antwerpen, 

Gent, Oostende of Zeebrugge 
• van de luchthavens van 

Bierset, Deurne, Gosselies, 
Oostende of Zaventem (1) 

Geschikte ruimtes voor het 
opslaan van binnenkomende 
goederen waarvan de grootte in 
verhouding staat tot de aard en 
de hoeveelheid van 
binnenkomende goederen (1) 

Adequate verlichting (1) Een systeem van autocontrole 
instellen, toepassen en 
handhaven, dat de veiligheid 
van producten omvat (2) 

Afgescheiden quarantaineruimte 
beschikbaar waarvan de grootte 
in verhouding staat tot de aard 
en hoeveelheid van 
binnenkomende goederen(1) 

Systeem voor snelle 
communicatie en reproduceren 
van documenten (1) 

Beschikken over systemen of 
procedures waarmee van de 
ontvangen producten worden 
geregistreerd: de aard, de 
identificatie en de hoeveelheid 
van het product, de 
ontvangstdatum, de identificatie 
van de vestigingseenheid die het 
product levert. 
Met betrekking tot de 
afgevoerde producten worden 
de volgende gegevens 
geregistreerd: de aard, de 
identificatie en de hoeveelheid 
van het product, de 
leveringsdatum, de identificatie 
van de vestigingseenheid die het 
product afneemt. Tevens moet 
het verband tussen de 
aangevoerde en de afgevoerde 



producten kunnen worden 
gelegd (3) 

 Voldoende inspectietafels 
aanwezig in verhouding tot de 
binnenkomende hoeveelheden 
goederen (1) 

Onverwijld het Agentschap in 
kennis stellen indien de operator 
van mening is of redenen heeft 
om aan te nemen dat een door 
hem ingevoerd, geproduceerd, 
gekweekt, geteeld, verwerkt, 
vervaardigd of gedistribueerd 
product schadelijk kan zijn voor 
de gezondheid van mens, dier of 
plant. Hij stelt het Agentschap in 
kennis van de maatregelen die 
hij heeft genomen om risico’s te 
voorkomen en verhindert of 
ontmoedigt niemand om 
overeenkomstig de wetgeving 
en de juridische praktijk, met het 
Agentschap samen te werken, 
indien hierdoor een risico i.v.m. 
een product kan worden 
voorkomen, beperkt of 
weggenomen (4) 

 Gepaste uitrusting en materiaal 
om fysieke controles, de 
individuele identificatie en de 
bemonstering van producten te 
verrichten (1) 

 

 Aanwezigheid van materiaal om 
de gebruikte ruimtes en 
apparatuur te reinigen en indien 
nodig, te ontsmetten (1) 

 

 Aanwezigheid van reinigings- en 
ontsmettingsmiddel (1) 

 

 
(1) Art. 8 van het KB van 25 april 2017 betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van 

binnenkomst in de Europese Unie 
(2) Art. 3 van het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen 
(3) Art. 6 van het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen 
(4) Art. 8 van het KB van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 

traceerbaarheid in de voedselketen 
 

 


