Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire invoercontroles
Referentie
Huidige versie
Trefwoorden

PCCB/S1-4/1173544
Datum
2.0
Van toepassing vanaf
Fytosanitaire invoercontrole, fytosanitair vervoersdocument

Opgesteld door
Vera Huyshauwer, adviseur
Jan Van Seghbroeck, attaché

01/08/2017
01/08/2017

Goedgekeurd door
Vicky Lefevre, directeur-generaal

1. Doel
Met deze omzendbrief stelt het FAVV operatoren in kennis van de te volgen werkwijze inzake
fytosanitaire invoercontroles.

2. Toepassingsgebied
Operatoren betrokken bij fytosanitaire invoercontroles.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen.
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige
producten schadelijke organismen.
Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de
identiteit en de fytosanitaire controles van in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen, die kunnen worden uitgevoerd op
een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen
plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles.
Richtlijn 98/22/EG van de Commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de
uitvoering in de Gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige producten of
andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten.

Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.

Ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een
melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het FAVV.
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9
december 2004 houdende de financiering van het FAVV.
Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van
binnenkomst in de Europese Unie.
3.2.

Andere

/

4. Definities en afkortingen
Derde landen: andere landen dan EU-lidstaten
EIP: erkende inspectieplaats
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Producten: planten, plantaardige producten en andere materialen die onderhevig zijn aan
fytosanitaire maatregelen
GCP: grenscontrolepost

5. Fytosanitaire invoercontroles
5.1.

Inleiding

Zendingen van producten die uit derde landen worden ingevoerd, dienen in een toegelaten GCP (zie
punt 5.4) aan een fytosanitaire invoercontrole onderworpen te worden alvorens ze tot een
douanebestemming toegelaten worden en mogen binnengebracht worden op het grondgebied van de
EU.
Een fytosanitaire invoercontrole bestaat uit de volgende 3 onderdelen :
 een documentencontrole,om na te gaan of de vereiste documenten aanwezig en correct
ingevuld zijn;
 een identiteitscontrole, om na te gaan of de werkelijke samenstelling van de zending
overeenstemt met wat op de vereiste documenten is vermeld;
 een fytosanitaire controle om na te gaan of de zending vrij is van schadelijke organismen en
voldoet aan eventuele bijzondere eisen.
De algemene regel is dat de fytosanitaire invoercontrole plaats vindt op de eerste plaats van
binnenkomst in de EU, in een toegelaten GCP. Er bestaat ook de mogelijkheid om de identiteits- en
de fytosanitaire controle te laten verrichten op een andere plaats, bijvoorbeeld een plaats van
bestemming. Deze andere plaats moet dan wel erkend zijn als inspectieplaats. Een zending van
producten kan pas tot een douanebestemming toegelaten worden nadat de fytosanitaire
invoercontrole met gunstig resultaat is afgerond.

Overeenkomstig bijlage 1, I van het KB van 10 november 2005 rekent het FAVV retributies aan voor
het verrichten van fytosanitaire invoercontroles.

5.2.

Standaardprocedure : volledige fytosanitaire invoercontrole in een
Belgische toegelaten grenscontrolepost

De invoerder, of zijn gemachtigde, maakt de gegevens van de zending over aan het lokale FAVV
kantoor van de eerste plaats van binnenkomst aan de hand van een fytosanitair vervoersdocument
waarvan hij (elektronisch) de rubrieken 3, 4, 5.1 en 6A heeft ingevuld. In rubriek 6 A wordt als
“goedgekeurde plaats van inspectie” de naam van de toegelaten GCP vermeld.
Het fytosanitair vervoersdocument kan gedownload worden van de website van het FAVV via de
volgende weg : Startpagina > Professionelen > Invoer derde landen > Plantaardige producten >
Fytosanitaire controles bij invoer vanuit derde landen.
De contactgegevens van de lokale FAVV kantoren van de eerste plaats van binnenkomst zijn te
vinden op de website van het FAVV (startpagina > Professionelen > Invoer derde landen >
Plantaardige producten > Gegevens van de fytosanitaire grenscontroleposten).
Voor de documentencontrole wordt tevens het origineel fytosanitair certificaat of het fytosanitair
certificaat van wederuitvoer dat werd afgeleverd door het land van oorspong of het land van herkomst
voorgelegd samen met eventuele andere nuttige documenten. Voor producten die bestemd zijn voor
de EU wordt geen documentencontrole verricht op basis van een kopie van het fytosanitair certificaat
(voor wederuitvoer).
Na het verrichten van de identiteits- en de fytosanitaire controle vult het FAVV het resultaat in rubriek
10 van het fytosanitair vervoersdocument in. Enkel indien “vrijgegeven” wordt aangeduid, kan de
zending aan de douanediensten voorgelegd worden om ze onder een andere douanebestemming te
plaatsen. Indien “officiële maatregel” aangeduid is, wordt de aangekruiste maatregel opgelegd.

5.3.

Afwijkende procedure : identiteits- en fytosanitaire controle in een
erkende inspectieplaats (plaats van bestemming)

De documentencontrole wordt steeds in de toegelaten GCP van de eerste plaats van binnenkomst
verricht.
De invoerder beschikt over de mogelijkheid om de identiteits- en de fytosanitaire controle te laten
verrichten op een andere plaats dan de toegelaten GCP, op voorwaarde dat deze plaats een EIP is
(zie punt 5.5).
De lijst van EIP in België is beschikbaar op de website van het FAVV (startpagina > Professionelen >
Invoer derde landen > Plantaardige producten > Erkende inspectieplaatsen in België voor de
fytosanitaire controles).
Wanneer de EIP in een andere lidstaat gelegen is, kan de verlegging van de identiteits- en de
fytosanitaire controle enkel worden toegestaan indien het FAVV met die lidstaat een overeenkomst
heeft gesloten. De landen waarvoor dit het geval is, staan vermeld op de website van het FAVV
(startpagina > Professionelen > Invoer derde landen > Plantaardige producten > Fytosanitaire
controles bij invoer vanuit derde landen > Procedures betreffende de fytosanitaire invoercontroles).

De invoerder, of zijn gemachtigde, verzoekt om de verlegging door in rubriek 6A van het fytosanitair
vervoersdocument de EIP te vermelden. Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn om de
toestemming voor de verlegging te bekomen :
 de invoerder, of zijn gemachtigde is bij het FAVV geregistreerd;
 de invoerder, of zijn gemachtigde stelt de bevoegde instantie van de plaats van bestemming
(in België de LCE) minstens 24 uur op voorhand in kennis van het binnenbrengen van de
zending. De kennisgeving bevat volgende gegevens :
o naam, adres en erkenningsnummer van de EIP,
o datum en tijdstip van vermoedelijke aankomst,
o indien beschikbaar, het nummer van het fytosanitair vervoersdocument,
o naam, adres en registratienummer van de invoerder, of zijn gemachtigde,
o referentienummer van het fytosanitair certificaat (voor wederuitvoer) of enig ander
relevant document;
 garanties inzake vervoer :
o de zending staat onder douanetoezicht,
o de verpakking of het vervoermiddel is gesloten of verzegeld zodat de identiteit van de
producten ongewijzigd blijft en er geen besmetting met schadelijke organismen kan
plaats vinden (afwijkingen kunnen mits grondige motivatie door de GCP worden
toegestaan),
o wijziging van de opgegeven EIP is niet toegestaan zonder goedkeuring van de GCP
van de plaats van binnenkomst en de bevoegde officiële instantie van de gewenste
plaats van bestemming (in België de LCE) en van de douaneautoriteiten van de plaats
van bestemming;
 garanties inzake opslag :
o indien de EIP een productieplaats is, is de zending op zodanige wijze opgeslagen dat
ze afgescheiden is van communautaire goederen, zendingen die (mogelijks) door
schadelijke organismen zijn aangetast en de productieplaats,
o de zending is afzonderlijk opgeslagen of van merktekens voorzien zodat ze op elk
ogenblik vóór het verrichten van de identiteits- en de fytosanitaire controle
identificeerbaar en traceerbaar is;
 de zending is vergezeld van volgende documenten :
o het origineel fytosanitair certificaat (voor wederuitvoer),
o het fytosanitair vervoersdocument waarvan de rubrieken 3, 4, 5.1, 6A en 7 zijn
ingevuld,
o indien van toepassing, alternatieve documenten of merktekens.

5.4.

Toelating van grenscontroleposten

Om een toelating te kunnen bekomen dient de GCP gelegen te zijn:
 voor het zeevervoer: in het douanegebied van de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en
Zeebrugge;
 voor het luchtvervoer: met inbegrip van postzendingen (brieven en pakketten): in het
douanegebied van de luchthavens van Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende en Zaventem;
en te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 de ruimtes zijn geschikt voor het verrichten van fysieke controles en zijn voorzien van
adequate verlichting;
 een systeem voor snelle communicatie tussen de bevoegde instanties en een systeem voor
het reproduceren van documenten is beschikbaar;
 in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden, zijn een voldoende aantal inspectietafels
aanwezig waarop de fysieke controle kan verricht worden;






de gepaste uitrusting en materiaal om fysieke controles, de individuele identificatie en de
bemonstering van de producten te verrichten is beschikbaar;
het materiaal om de gebruikte ruimtes en apparatuur te reinigen en te ontsmetten is
beschikbaar;
in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden en in functie van de aard van de
producten, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar om de zendingen op te slaan;
in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden en in functie van de aard van de
producten, is een afgescheiden quarantaineruimte beschikbaar.

De aanvraag tot toelating geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het KB van 16/01/2006 en het
MB van 08/08/2008. De aanvraag tot toelating dient vergezeld te zijn van een technisch dossier, meer
informatie hierover is beschikbaar op de website van het FAVV via de volgende weg : Startpagina >
Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en toelatingsvoorwaarden >
Toelatingsvoorwaarden > Toelating nummer 21.1.
Informatie over de activiteiten gekoppeld aan de toelating van GCP’s is beschikbaar op de website
van het FAVV via de volgende weg : Startpagina > Professionelen > Erkenningen, toelatingen en
registratie > Activiteitenlijst FAVV – Activiteiten fiches > Activiteiten fiches > Import, export en
notificaties > ACT 422.

5.5.

Erkenning van inspectieplaatsen

Een EIP moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
 de ruimtes zijn geschikt voor het verrichten van fysieke controles en zijn voorzien van
adequate verlichting;
 een systeem voor snelle communicatie tussen de bevoegde instanties en een systeem voor
het reproduceren van documenten is beschikbaar;
 in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden, zijn een voldoende aantal inspectietafels
aanwezig waarop de fysieke controle kan verricht worden;
 de gepaste uitrusting en materiaal om fysieke controle, de individuele identificatie en de
bemonstering van producten te verrichten is beschikbaar;
 het materiaal om de gebruikte ruimtes en apparatuur te reinigen en te ontsmetten is
beschikbaar;
 in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden en in functie van de aard van de
producten, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar om de zendingen op te slaan;
 in verhouding tot de binnenkomende hoeveelheden en in functie van de aard van de
producten, is een afgescheiden quarantaineruimte beschikbaar;
 indien van toepassing, is er een volledige en permanente afscheiding tussen productieruimtes
en de ruimtes van de erkende inspectieplaats;
 de ruimtes staan onder douanetoezicht.
De aanvraag tot erkenning geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het KB van 16/01/2006 en
het MB van 08/08/2008. De aanvraag tot erkenning dient vergezeld te zijn van een technisch dossier,
meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het FAVV via de volgende weg :
Startpagina > Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registratie > Erkennings- en
toelatingsvoorwaarden > Erkenningsvoorwaarden > Erkenning nummer 15.2.
Informatie over de activiteiten die gekoppeld zijn aan de erkenning van inspectieplaatsen is
beschikbaar op de website van het FAVV via de volgende weg : Startpagina > Professionelen >
Erkenningen, toelatingen en registratie > Activiteitenlijst FAVV – Activiteiten fiches > Activiteiten fiches
> Import, export en notificaties > ACT 056.
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