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1

Begrippen

Inspectielocatie

Locatie die fytosanitair erkend is en over een
entrepotvergunning van de Douane beschikt.

Keuringspost

Plek binnen een inspectielocatie welke is ingericht voor het
uitvoeren van fytosanitaire inspecties. Een inspectielocatie
beschikt altijd over tenminste één keuringspost.

Zending

Een hoeveelheid producten die vergezeld gaat van één
document (fytosanitair certificaat).

Producten met laag risico

Producten die door hun aard en/of wijze van opslag c.q.
transport een laag risico op het verspreiden van eventueel
aanwezige organismen met zich meebrengen. Hieronder vallen:
Snijbloemen mits gekoeld; groenten en fruit mits gekoeld;
stekmateriaal (incl. wortelstokken) mits gekoeld; bloembollen;
(niet-bulk en bulk)zaden (zaai- en consumptiezaad);
consumptieaardappelen, hout zonder bast, hout met merkteken
KD.

Producten met hoog risico

Producten die door hun aard en/of wijze van opslag c.q.
transport een hoog risico op het verspreiden van eventueel
aanwezige organismen met zich meebrengen. Hieronder vallen:
Niet-gekoelde snijbloemen; niet gekoelde groenten en fruit; niet
gekoeld stekmateriaal (incl. wortelstokken); boomkwekerijproducten; bonsais en bonsaiachtige producten; overig hout.

Onderscheid laag en hoog risico Door middel van koeling (transport, opslag) kan altijd aan de
voorwaarden van “laag risico” voldaan worden.
De indeling laag of hoog risico is per onderdeel. Transport hoog
risico kan dus gevolgd worden door opslag laag risico en
andersom.
Kortdurend verblijf (max. 15 minuten) in een ruimte boven 12ºC
ten behoeve van bijv. overslag, inspectie, op water zetten
(snijbloemen) wordt niet gezien als opslag hoog risico.
Gekoeld

Gecontroleerde temperatuur van de ruimte van maximaal 12ºC.
Producttemperatuur speelt hierin geen rol.

Gesloten

Zodanig verpakt dat organismen geen mogelijkheid hebben te
ontsnappen.

Gesloten transport(middel)

Hieronder vallen zowel een dichte vrachtwagen of container als
een dichte doos, een gesealde pallet een baal zaad met plastic
binnenverpakking e.d.
NB. een zeilwagen is géén gesloten transportmiddel.

Ruimtelijk gescheiden

De zending is zodanig opgeslagen dat de inspecteur een indruk
kan vormen van de omvang van de partij. De partij is minimaal
vanaf drie kanten te zien, inspectiedozen kunnen gepakt worden.

Afgescheiden ruimte

Ruimte die door dichte afscheidingen van de omgeving
gescheiden is. Een doorgang in de afscheiding (bijv. deur) moet
automatisch sluiten. Als de doorgang voor andere doeleinden
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gebruikt wordt dan het in of uit de ruimte brengen van een
partij, moet de doorgang een sluis zijn.
De dichte afscheiding kan eventueel gevormd worden door een
beweegbare afsluiting. Deze dient van een deugdelijke
constructie te zijn. Een plastic zeil is niet voldoende, een rolwand
of –gordijn kan wel voldoende zijn, dit ter beoordeling van de
erkenner.
Sluis

Voorziening waarbij in een doorgang twee deuren na elkaar
geplaatst zijn. Bij het passeren van de sluis moet de eerste deur
gesloten zijn alvorens de tweede deur geopend wordt. Het niet
tegelijkertijd open zijn van de deuren moet automatisch
geregeld zijn.

Communautaire producten

Een importzending die douanetechnisch vrij is dan wel
producten die in de EU zijn geproduceerd.

Quarantaineruimte

Ruimte die door dichte afscheidingen van de omgeving
gescheiden is. Gedurende de periode van opslag van een
verdachte/besmette partij is de ruimte afgesloten en mogen in
de ruimte geen andere fytosanitaire producten opgeslagen zijn.
Toegang door onbevoegden is niet mogelijk. Indien de ruimte in
gebruik is voor een andere functie dan moet binnen vier uur de
ruimte ontruimd zijn en de verdachte/besmette partij daar in
quarantaine opgeslagen zijn.

Productieplaats

(Verzameling van) gebouwen, terreinen, percelen waarop/-in
teelthandelingen plaatsvinden.

Arbo

De eisen die in het kader van de arbo-regelgeving aan de
inspectielokatie worden gesteld.
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Erkenning inspectielocatie

Verlegging van de identiteits- en fytosanitaire importinspecties naar een inspectielocatie (al dan
niet zijnde een productieplaats) is uitsluitend mogelijk indien deze locatie vooraf is goedgekeurd
door PD én Douane.
Voor wat betreft de fytosanitaire aspecten van de goedkeuring is de navolgende landelijke en
uniforme PD-goedkeuringsprocedure van toepassing:
a. schriftelijke aanvraag inzake goedkeuring inspectielocatie indienen bij PD;
b. de aanvraag moet de noodzakelijke (technische) informatie bevatten om te beoordelen of
de ruimte geschikt is om de identiteits- en fytosanitaire inspecties grondig en conform de
arbo-eisen te kunnen uitvoeren (checklist);
c. het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over:
-

-

producten (laag/hoog risico) waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
de aanwezige inspectievoorzieningen;
de ruimten waarop de aanvraag betrekking heeft;
op welke wijze wordt voorzien in een gescheiden opslag van producten die zijn besmet of
waarbij een verdenking van besmetting bestaat;
welke behandelingen worden toegepast op zendingen voorafgaand aan de inspectie. Deze
behandelingen zijn toegestaan als ze tot doel hebben de kwaliteit van de partij te behouden
of de partij beschikbaar te maken voor inspectie (bijvoorbeeld uitpakken / kwaliteitsinspectie
volgens voorwaarden) Handelingen welke een eventueel in de partij aanwezig probleem
maskeren (het “opknappen” van een partij) zijn niet toegestaan;
ook moet worden aangetoond dat aan de betrokken douanevoorwaarden is voldaan en indien van toepassing - dat de aanvrager beschikt over een vergunning "toegelaten
geadresseerde". Deze vergunning wordt door de douane voor onbepaalde tijd afgegeven.

Aanvullende voorwaarden voor het mogen uitpakken van snijbloemen:
-

Uitpakken moet gebeuren in een gekoelde ruimte(<12 graden).
Uitpakken mag in het bijzijn van andere nog te inspecteren import partijen, dus niet in een
ruimte waarin zich andere (schone) partijen bevinden.
Opslag moet gebeuren in een gekoelde ruimte
Partij dient duidelijk gescheiden/herkenbaar te zijn t.o.v. andere partijen tijdens opslag.
Op de formulieren die voor de erkenning inspectielocatie worden gebruikt moeten de
punten 5.4 en onder 7 worden ingevuld.
De geldigheidsduur van de uitpak-erkenning is gelijk aan de inspectielokatie-erkenning.

Aanvullende voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een kwaliteitsinspectie groenten en fruit:
-

Het bedrijf moet een RIK erkenning hebben.
De kwaliteitsinspectie moet gebeuren in een gekoelde ruimte(<12 graden).
Overige handelingen (waaronder uitsorteren) worden aan de zending niet uitgevoerd.
De verklaring kwaliteitscontrole bij import is ondertekend.
Opslag moet gebeuren in een gekoelde ruimte
Partij dient duidelijk gescheiden/herkenbaar te zijn t.o.v. andere partijen tijdens opslag.
Op de formulieren die voor de erkenning inspectielocatie worden gebruikt moeten de
punten 5.4 en onder 7 worden ingevuld.
De geldigheidsduur van de uitpak-erkenning is gelijk aan de inspectielokatie-erkenning.

De erkenning van een import inspectielocatie geldt voor een periode van twee jaar.
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De einddatum van de erkenning staat vermeld op het besluit dat de PD afgeeft nadat de locatie is
goedgekeurd.

2.1

Verlengen van de erkenning

Na twee jaar verloopt de geldigheid van de erkenning van de inspectielocatie. Indien gewenst kan
de erkenning opnieuw met twee jaar worden verlengd. De PD informeert het bedrijf tijdig door
middel van een brief als een verlenging nodig is. In de brief staat wat er nodig is voor een
verlenging. Na ontvangst van de brief belt de PD voor het maken van een afspraak voor een
locatie-inspectie. Als de inspecteur de locatie goedkeurt volgt opnieuw een erkenning voor twee
jaar. De PD geeft hierna aan de locatiehouder een nieuwe beschikking af voor deze periode.

2.2

Wijzigingen in de gegevens of aan de locatie

Wijzigingen moeten op bijgevoegd mutatieformulier aan de PD worden doorgegeven.
(Zie ook besluit erkenning inspectielocatie)
In geval van een verlenging worden de wijzigingen meteen in de beoordeling meegenomen.
Bij tussentijdse wijzigingen beoordeelt de inspecteur/erkenner of een (her)inspectie van de locatie
nodig is. Na goedkeuring van de locatie krijgt de locatiehouder een nieuwe beschikking
toegestuurd.
De vorige beschikking vervalt daarmee automatisch. De nieuwe beschikking is weer twee
jaar geldig. Als na oordeel van de erkenner geen nieuwe inspectie nodig is wordt de wijziging
gearchiveerd en blijft de reeds afgegeven beschikking geldig tot aan de vervaldatum.

3

Eisen aan inspectielocatie

3.1

Producten met laag risico

-

-

-

-

-

De zending moet als één geheel herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn
opgeslagen van andere zendingen;
De opslag van een niet-geïnspecteerde zending tezamen met geïnspecteerde en/of
communautaire producten in één ruimte is toegestaan;
Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is 1 ;
Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;
Er dient een afgescheiden quarantaineruimte te zijn voor afgekeurde/verdachte partijen. De
omvang moet voldoende zijn om aan de verwachte opslagbehoefte te kunnen voldoen. Dit zo
mogelijk baseren op evaringsgegevens.
Gedurende de periode van opslag van zo’n partij mag zich in de ruimte geen andere partij
ophouden. In de erkenning moet zijn aangegeven op welke wijze deze ruimte beschikbaar
wordt gemaakt;
Een alternatief is dat een afgekeurde/verdachte partij wordt ingeseald (inclusief boven- en
onderkant) en op de oorspronkelijke plaats blijft staan in afwachting van verdere afhandeling.
Het insealen dient zodanig te gebeuren dat de zending weggehaald kan worden zonder de
afdichting te verbreken (bijv. door insealen per pallet);
De zending mag niet in de openlucht/buiten worden opgeslagen;
De zending moet identificeerbaar zijn, dat wil zeggen de zending moet als eenheid bij elkaar
blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moet te waarborgen zijn dat de
producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk
geïnspecteerd zijn;
De zending moet traceerbaar zijn.
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Er kunnen bewerkingen worden toegestaan. Zie onder “erkenning inspectielocatie”. Deze
bewerkingen moeten in de erkenning zijn opgenomen. Een verzoek voor het uitvoeren van een
bewerking kan worden ingediend.
De voorwaarden voor het uitpakken van snijbloemen en de kwaliteitsinspectie van groenten en
fruit zijn reeds uitgewerkt. Zie onder “erkenning inspectielocatie”.

3.2
-

-

-

-

-

-

Producten met hoog risico
De zending moet als één geheel herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn
opgeslagen van andere zendingen;
De zending moet vóór inspectie in een andere ruimte worden opgeslagen dan waar
geïnspecteerde en/of communautaire producten zijn opgeslagen; De scheiding tussen de
ruimten moet dicht zijn. Een doorgang in de afscheiding moet zich automatisch sluiten.
Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is 1 ;
Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;
Er dient een afgescheiden quarantaineruimte te zijn voor afgekeurde/verdachte partijen. De
omvang moet voldoende zijn om aan de verwachte opslagbehoefte te kunnen voldoen. Dit zo
mogelijk baseren op evaringsgegevens.
Gedurende de periode van opslag van zo’n partij mag zich in de ruimte geen andere partij
ophouden. In de erkenning moet zijn aangegeven op welke wijze deze ruimte beschikbaar
wordt gemaakt;
Een alternatief is dat een afgekeurde/verdachte partij wordt ingeseald (inclusief boven- en
onderkant) en op de oorspronkelijke plaats blijft staan in afwachting van verdere afhandeling.
Het insealen dient zodanig te gebeuren dat de zending weggehaald kan worden zonder de
afdichting te verbreken (bijv. door insealen per pallet);
De zending mag niet in de openlucht/buiten worden opgeslagen;
De zending moet identificeerbaar zijn dat wil zeggen de zending moet als eenheid bij elkaar
blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de
producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk
geïnspecteerd zijn;
De zending moet traceerbaar zijn.
1

Er kunnen bewerkingen worden toegestaan. Zie onder “erkenning inspectielocatie”. Deze
bewerkingen moeten in de erkenning zijn opgenomen. Een verzoekvoor het uitvoeren van een
bewerking kan worden ingediend.
Aanvullende eisen in geval van inspectie van bonsai(achtige) producten:
-

-

Het lossen en uitpakken van de zending t.b.v. inspectie moet geschieden in een afgescheiden
ruimte waarin zich slechts één uitgepakte zending tegelijk bevindt (bij meer dan één zending
in een container mogen deze zendingen tezamen in een afgescheiden ruimte worden
uitgepakt);
De zending mogen alvast worden uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt;
Voor een vanwege de derogatieregeling verzegelde partij gelden de bestaande regels (het
zegel mag alleen door de PD verbroken worden).

Inspectielocatie = productieplaats
Naast de geldende voorwaarden voor producten van laag of hoog risico geldt aanvullend:
-

Een eenmaal op begeleidend document aangegeven inspectielocatie mag tussentijds niet
meer worden gewijzigd;
Tussen de inspectielocatie en de productieplaats dient een dichte afscheiding aanwezig te zijn.
Een doorgang in deze afscheiding mag alleen gebruikt worden voor het verplaatsen van een
geïnspecteerde zending naar de productieplaats. Als de doorgang ook voor andere doeleinden
gebruikt wordt moet de doorgang een sluis zijn;
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-

De producten moeten op de productieplaats gescheiden worden opgeslagen van
communautaire producten en van besmette of verdachte planten of plantaardige producten.
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Eisen aan keuringspost

1. Aparte ruimte of gedeelte van ruimte waarin niet-geïnspecteerde zendingen staan.
2. Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m2) met voldoende licht (2 x TL-buis 36 W, kleur
33 of 840, ca. 1 m boven de tafel), afvalbak, mogelijkheid van ontsmetting met daartoe
geëigend middel, mogelijkheid van afvoer geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie
volgende eenheid begint (e.e.a. conform Richtlijn 98/22/EG).
Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. hout) niet toelaat dat een
inspectietafel gebruikt wordt, moet de zending goed bereikbaar zijn voor de inspecteur (max.
2,5 meter hoog of middels een hoogwerker die aan arbo-eisen voldoet) en er moet voldoende
licht beschikbaar zijn. Lichtopbrengst op het te inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk
zijn aan de hierboven beschreven situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie.
3. Geldende arbo-eisen, met name begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten bereik
van heftrucks); werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts gedurende
beperkte duur toelaatbaar).
4.

Adequate assistentie.

NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel toegestaan.
Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.).
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Eisen aan transport

Transport betreft het vervoer van de zending over de openbare weg van de buitengrens naar een
erkende inspectielocatie. In voorkomende gevallen kan kortdurend transport over de openbare
weg van het ene naar het andere bedrijfsonderdeel (bijv. loodsen aan beide zijden van de weg)
uitgezonderd worden van de eisen. De betreffende bedrijfsonderdelen dienen dezelfde postcode
te hebben en als één geheel erkend te zijn.
Bij aankomst op de inspectielocatie moet het transportmiddel worden geopend alvorens er gelost
kan worden. De handelingen dienen erop gericht te zijn om de zending zo kort mogelijk met de
buitenlucht in contact te laten komen. Zo moeten de deuren van de wagen of container pas
geopend worden wanneer deze vlak voor de dockshelter staat. Direct daarna wordt de wagen aan
de dockshelter aangesloten. Indien er geen dockshelter aanwezig is, dient het vervoermiddel zo
dicht mogelijk tegen de opening van het gebouw gezet te worden. Daarna kunnen de deuren van
het vervoermiddel dienen als afdichting. Daarnaast dienen eventuele openingen onder of boven
het vervoermiddel ook afgedicht te worden.

5.1
-

5.2
-

-

5.3
-

5.4

Producten met laag risico
Gesloten transport(middel);
De zending moet worden begeleid door een document betreffende de status van de
fytosanitaire controles. Dit is het EU-transportdocument.

Producten met hoog risico
Gesloten transport(middel). Een dichte doos wordt gezien als gesloten transportmiddel.
Indien zich meer dan één zending in het gesloten transportmiddel bevindt:
o Het transport moet gekoeld plaatsvinden; of
o De zendingen zijn verpakt in dichte dozen (daarmee is dan voldaan aan de eis van
gesloten transport); of
o De zendingen worden verlegd naar dezelfde inspectielocatie én worden in één
inspectiebezoek geïnspecteerd.
De zending moet worden begeleid door een document betreffende de status van de
fytosanitaire controles. Dit is het EU-transportdocument.

Aanvullende eisen in geval van transport van bonsai(achtige) producten
Het vervoer moet plaatsvinden in een gesloten transportmiddel (en in geval van
derogatieregeling ook verzegeld).
Grote bomen die in open transportmiddelen de EU worden binnengebracht moeten ALTIJD op
de plaats van binnenkomst in de EU worden geïnspecteerd. Verlegging van inspecties is hier
dus NIET aan de orde.

Transport van de plaats van binnenkomst EU naar plaats van bestemming elders
in de EU (buiten Nederland)

Dit transport is uitsluitend toegelaten op basis van een bilaterale afspraak tussen de PD en een
officiële instantie in de betrokken EU-lidstaat. Deze afspraak omvat in ieder geval de onderdelen
toestemming verlegging; eisen transport; uitwisseling van informatie.
De fytosanitaire eisen zijn de conform eisen bij transport naar plaats van bestemming elders in
Nederland en van de eisen in de andere lidstaat/lidstaten.

Versie: 1.4
Datum: 25-03-2009

Pagina 11 van 11

