Brexit

Extra formaliteiten vertragen handel
met Verenigd Koninkrijk

Miet Poppe – secretaris AVBS

exportcertificaat afleveren voor Belgische planten indien de invoereisen
betrekking hebben op ziektevrije
productieplaatsen of -percelen of
indien de planten een bepaalde behandeling moeten ondergaan. Die
informatie dient via een pre-uitvoercertificaat (PEC) overgemaakt te
worden aan de bevoegde overheid van
de andere lidstaat. Dit PEC wordt door
het FAVV afgeleverd per zending, dient
de zending te vergezellen en omschrijft over welke planten het gaat en
aan welke nodige eisen voldaan zijn.
Op basis van dit document kan men in
de andere lidstaat een finaal fytosanitair certificaat opmaken voor uitvoer
naar het VK (of een ander derde land).
Kort gezegd is een PEC het communicatiemiddel tussen de fytodiensten
van lidstaten om informatie uit te
wisselen over een zending planten.
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Rechtstreekse uitvoer naar VK
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In het vorig nummer van S&G kon je al lezen dat de fytosanitaire eisen één van de
moeilijkste barrières zijn voor de handel naar het Verenigd Koninkrijk. Gevolg is dat
een exportactiviteit naar het Verenigd Koninkrijk zeer goed voorbereid moet zijn en men
rekening moet houden met extra formaliteiten die het exportproces vertragen. Voornamelijk het pre-uitvoercertificaat, dat nodig is voor export via andere Europese lidstaten,
zorgde voor heel wat onduidelijkheden.
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Alle planten bestemd voor opplant
hebben een fytosanitair certificaat
nodig en een uitvoercontrole door
FAVV. Indien de uitvoer rechtstreeks
door de teler of via een Belgische
exporteur gebeurt, wordt er voor de
uitvoer een fytosanitair certificaat
opgemaakt door FAVV. Dat komt de
zending fysiek controleren. Indien er
ook invoereisen met betrekking tot
productieplaatsen of -percelen moeten gecertificeerd worden, kan de
certificerende agent van FAVV nagaan
of de nodige veldinspecties uitgevoerd
werden. Let op: bepaalde veldinspecties worden niet systematisch door
FAVV uitgevoerd. Die dien je uitdrukkelijk aan te vragen. Het is dus belangrijk om de fytosanitaire eisen van
de planten die je wil exporteren,
vooraf op te zoeken (reeds tijdens of
zelfs voor het productieseizoen). Via
onze nieuwsbrief van 15 februari en
op onze website kan je linken vinden
naar de Britse wetteksten en een
specifieke tool van de Britse fytodienst DEFRA.

Pre-uitvoercertificaat bij uitvoer
naar VK via andere lidstaat
Het wordt ingewikkelder wanneer
planten via een andere lidstaat naar
het VK verhandeld worden. Fytodiensten uit andere lidstaten kunnen
namelijk niet zomaar een fytosanitair
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Het PEC leidt nu reeds tot heel wat
praktische problemen, veelal in het
geval van daghandel waar bestellingen van verschillende leveranciers die
laattijdig doorgegeven worden of
klaargemaakt moeten worden voor
uitvoer naar het VK. Voor meer info
over het gebruik en voor een model
van PEC verwijzen we naar onze
website.

Zijn er vereenvoudigingen
te verwachten?
AVBS heeft reeds via meerdere kana-

len verschillende knelpunten aangekaart en volgt dit verder op. Op korte
termijn verwachten we nog geen
structureel beterschap. Er zijn wel al
inspanningen geleverd om het handelsverkeer tussen Nederland en
België maximaal te ontlasten van een
verplicht PEC.
• Een PEC is niet altijd nodig
Een PEC is nodig indien het VK of een
derde land eisen oplegt over het
productiegebied/ productieplaats/
productieperceel, dat vrij moet zijn
van een schadelijk organisme of over
het toepassen van een behandeling.
Het is dus informatie die de controleur van een andere lidstaat op het
ogenblik dat hij de exportcontrole
doet niet zelf kan verifiëren. Op basis
van de fytosanitaire eisen, kan je
samen met de FAVV-controleur nagaan of een PEC nodig is of niet.
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• Eerste internationale afspraken

“

Het PEC is een
communicatiemiddel tussen
de fytodiensten
van de lidstaten
om informatie
uit te wisselen
over een zending
planten.

De Belgische, Nederlandse en Deense fytosanitaire diensten stemden een
aantal zaken bilateraal af. Ze stelden
een gezamenlijk register op van niet
– aanwezige organismen, om voor die
organismen het PEC overbodig te
maken. Voor ons is voornamelijk de
afstemming tussen Nederland en
België van belang. Indien het organisme niet voorkomt, hoeven bedrijven geen pre-exportcertificaat aan te
bieden bij export naar het VK. Als het
(lokaal) wel voorkomt, is nog steeds
een PEC nodig. Deze werkwijze geldt
zowel voor producten die uit Nederland via België geëxporteerd worden,
als voor Belgische producten die via
Nederland geëxporteerd worden. Op
onze website kan je een tabel vinden,
waarin je kan opzoeken voor welke
invoereisen al dan niet een pre-uitvoercertificaat nodig is.
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Bezorgdheden en voorstellen op
Europees niveau
De moeilijkheden op het terrein over
het PEC zijn reeds op Europees niveau
aangekaart. AVBS zoekt samen met
andere lidstaten naar mogelijkheden
om onderlinge handel met het oog op
uitvoer naar het VK eenvoudiger te
laten verlopen. AVBS schuift het
Europese plantenpaspoort naar voor
om zo veel mogelijk de vereiste informatie af te dekken. We sturen er ook
op aan om op termijn met keuringen
per perceel of voorraad te werken, in
plaats van per individuele zending zoals dit nu loopt. Ook wordt het
belang aangehaald dat de regels
hierover uniform zijn voor alle lidstaten. Als laatste wordt gekeken in
welke mate elektronische systemen
het afleveren van fytosanitaire certificaten kunnen vereenvoudigen. n
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