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1. Doel 
 
In deze omzendbrief wordt de Belgische implementatie van de Europese wetgeving omtrent de 
handelsnormen van groenten en fruit voor wat betreft de vereisten voor in- en uitvoer gegeven en 
wordt de sector geïnformeerd over de wijzigingen in de aanmelding en de certificering. 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Dit document is van toepassing op alle zendingen verse (gekoelde inbegrepen) groenten (inclusief 
primeur- en bewaaraardappelen) en fruit die in- en uitgevoerd worden. 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening 
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-
GMO-verordening). 
  
Verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere 
bepalingen voor de toepassing van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren 
groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft. 
 
Koninklijk besluit van 31 december 1992 tot regeling van de kwaliteitscontrole van tuinbouwproducten 
en aardappelen bij de invoer en de uitvoer. 
 
Ministerieel besluit van 31 december 1992 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen betreffende de 
kwaliteitscontrole van tuinbouwproducten en aardappelen bij de invoer en de uitvoer. 
 
Koninklijk besluit van 30 november 1999 betreffende de handel in primeur- en bewaaraardappelen. 
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4. Definities en afkortingen 
 
PCE: Provinciale controle-eenheid 
 
Verordening (EG) nr. 1234/2007: verordening (EG) nr. 1234/2007 van 22 oktober 2007 houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 
landbouwproducten. 
 
 
Verordening (EU) nr. 543/2011: verordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot 
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft. 
 
 

5. Aanmelding en certificering 
 

5.1 Aanmelding 
 
Vanaf 1 maart 2011 dienen alle groenten en fruit uit het toepassingsgebied van verordening (EU) nr. 
543/2011 bij in- en uitvoer ter controle aangemeld worden bij het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
 
Het bovenstaande geldt voor alle producten met de GN-codes en de omschrijving uit onderstaande 
lijst die vers (gekoeld inbegrepen) verhandeld worden. 
 
 

GN-code Omschrijving 

07 02 00 00 Tomaten 

07 03 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten 

07 04 
Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool 
van het geslacht “Brassica” 

07 05 Sla (Lactua sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.) 

07 06 
Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en 
knollen 

07 07 00 Komkommers en augurken 

07 08 Peulgroenten, ook indien gedopt 

Ex 07 09 

Andere groenten, met uitzondering van wilde paddelstoelen van onderverdeling 07 09 59, 
kappers van onderverdeling 07 09 90 40, en groenten van de onderverdelingen 07 09 60 
91, 07 09 60 95, 07 09 60 99, 07 09 90 31, 07 09 90 39, en 07 09 90 60, en eetbare 
scheuten van ontkiemde zaden die als groente worden beschouwd. 

Ex 08 02 

Andere noten, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld, met uitzondering van bittere 
amandelen en amandelen zonder dop,  van onderverdeling 08 02 11 10 en 08 02 12, 
pistaches van onderverdeling 08 02 50 00, macadamianoten van onderverdeling 08 02 60 
00, pecannoten, arecanoten (of betelnoten) en colanoten van onderverdeling 08 02 90 20, 
hazelnoten zonder dop van onderverdeling 08 02 22, walnoten (okkernoten) zonder dop 
van onderverdeling 08 02 32, pingels of pignolen (pijnboompitten) van onderverdeling 08 02 
90 50, en andere noten van onderverdeling 08 02 90 85 
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08 03 00 11 Plantains 

08 04 20 10 Vijgen 

08 04 30 00 Ananassen 

08 04 40 00 Advocaten (avocado’s) 

08 04 50 00 Guaves, mango’s en manggistans 

08 05 Citrusvruchten 

08 06 10 10 Druiven voor tafelgebruik 

08 07 Meloenen (watermeloenen daaronder inbegrepen) en papaja’s 

08 08 Appelen, peren, kweeperen 

08 09 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder inbegrepen), pruimen en sleepruimen 

08 10 
Ander fruit met uitzondering van eetbare scheuten van ontkiemde zaden die als fruit worden 
beschouwd. 

08 13 50 31 Mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de posten 08 01 en 08 02, met 
uitzondering van mengsels van tropische noten van onderverdeling 08 13 50 31 en 
mengsels van andere noten van onderverdeling 08 13 50 39 08 13 50 39 

Ex 09 10 99 Tijm 

Ex 12 11 90 
85 

Basilicum, melissa, munt, origanum vulgare (oregano/wilde marjolein),  rozemarijn en salie 

12 12 99 10 Sint-jansbrood 

 
Bij deze wordt er aan herinnerd dat ook de primeur- en bewaaraardappelen in het kader van het 
koninklijk besluit van 30 november 1999 (art 10, §1) ter controle aangemeld dienen te worden.  
 
Vanaf 1 april 2011 dient de aanmelding van de bovenstaande producten te gebeuren aan de hand van 
het nieuwe aanmeldingsformulier in bijlage 1. Dit document kan gedownload worden van de website 
van het FAVV (via de volgende wegen: Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > 
plantaardige producten; Startpagina > Beroepssectoren > Export van planten en plantaardige 
producten > Groenten en fruit). 
 
De operator dient (elektronisch) de vakken 1 t.e.m. 14, het vak 20 en de betreffende controles 
(handelsnormcontrole, fytosanitaire controle, controle voedselveiligheidsvoorschrift en/of industriële 
verwerkingscontrole) onder de titel in te vullen en te bezorgen aan de PCE van de provincie waar de 
producten beschikbaar zijn voor de controle voorafgaand aan invoer of uitvoer.  
Indien het document electronisch aan de PCE bezorgd wordt, dient de naam van de operator die de 
aanmelding doet gevolgd door “(get)” in vak 14 vermeld te worden.  
In bijlage 2 is een lijst met producten die vermeld moeten worden in vak 20 samen met het type 
controle dat bij deze producten van toepassing is, toegevoegd. 
 
De PCE zal de vakken 15 t.e.m. 17aanvullen. Indien in vak 16 de optie ‘fysieke controle van de 
volledige zending’ wordt aangevinkt, dienen alle partijen klaargezet te worden voor controle. Indien de 
optie ‘fysieke controle voor de volgende partijen’ wordt aangevinkt, dienen de partijen aangevinkt in 
vak 21 klaargezet te worden voor controle. 
 

http://www.afsca.be/invoerderdelanden/
http://www.afsca.be/invoerderdelanden/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
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Indien beslist is dat er geen handelsnormcontrole zal gebeuren, wordt het luik “bewijs van 
kennisgeving” onderaan het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend door de PCE. De PCE zal 
het document vervolgens terugbezorgen aan de operator. Op basis van het bewijs van kennisgeving 
zal de zending door de douane voor uitvoer of voor het vrije verkeer aanvaard worden op voorwaarde 
dat er geen bijkomende fytosanitaire of voedselveiligheidsvereisten gelden. 
 
Indien men overgaat tot de controle, wordt de operator in vak 16 geïnformeerd over de controles die 
door het FAVV uitgevoerd zullen worden. In bijlage 3 wordt opgesomd welke documenten aan het 
FAVV voorgelegd moeten worden in het kader van deze controles. Voor wat betreft de uitvoer, wordt 
een niet-limitatieve lijst weergegeven van documenten die derde landen mogelijk kunnen eisen. De 
operator is echter zelf verantwoordelijk om de vereisten van de derde landen waarnaar hij uitvoert, te 
kennen. Voor wat betreft de invoer zal de PCE eventuele bijkomende documenten, ten opzichte van 
degenen die gespecificeerd zijn in bijlage 3, in vak 17 vermelden. . In het punt 5.2 hieronder wordt dit 
voor wat de handelsnormcontroles betreft in detail beschreven.  
 
De controlefrequenties voor de handelsnormcontroles zijn vastgelegd op basis van volgende factoren: 

- specifieke of algemene handelsnorm 
- voorkomen van niet-conformiteiten 
- aanwezigheid gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem van de operator 
- aanwezigheid normcontrolecertificaat derde land (bij invoer) 

 
Operatoren met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem genieten dus van een lagere 
controlefrequentie. 
 

5.2 Certificering 
 
In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt er vanaf 1 april 2011 gebruik gemaakt van 
een geïntegreerd certificaat dat het normcontrolecertificaat, de verklaring van niet-conformiteit 
(vroegere bewijs van weigering) en het certificaat voor industriële verwerking (vroegere certificaat voor 
industriële bestemming) bevat, dat in bijlage 4 toegevoegd is. 
 
De operator dient dit certificaat te downloaden van de website van het FAVV (via de volgende wegen: 
Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > plantaardige producten; Startpagina > 
Beroepssectoren > Export van planten en plantaardige producten > Groenten en fruit), bepaalde 
vakken (elektronisch) in te vullen (zie hieronder) en het certificaat voor te leggen aan de PCE (samen 
met het ingevulde aanmeldingsformulier). 
 
De zending zal door de douane voor uitvoer of voor het vrije verkeer aanvaard worden indien de 
goederen vergezeld zijn van het certificaat waarvan het luik “normcontrolecertificaat” of “certificaat 
voor industriële verwerking” ingevuld en ondertekend is door de PCE. 
 
 

a. Normcontrolecertificaat 
Indien de PCE beslist heeft tot controle over te gaan, wordt op het aanmeldingsformulier in vak 16 
“handelsnormcontrole” aangekruist. 
In dit geval dient de operator de vakken 1 t.e.m. 11 en het geplande douanekantoor in vak 12 van het 
luik “normcontrolecertificaat” in te vullen, het af te drukken en samen met het ingevulde 
aanmeldingsformulier ter ondertekening aan de PCE voor te leggen bij de controle.  
 
Indien er onvoldoende plaats is op het normcontrolecertificaat voor de productomschrijving (vakken 8 
t.e.m. 11), moet verwezen worden naar een bijlage waar deze opgenomen kan worden. Dit document 

http://www.afsca.be/invoerderdelanden/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
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is toegevoegd in bijlage 5 en kan gedownload worden van de website van het FAVV (via de volgende 
wegen: Startpagina > Beroepssectoren > Invoer derde landen > plantaardige producten; Startpagina > 
Beroepssectoren > Export van planten en plantaardige producten > Groenten en fruit). 
In vak 9. ‘aard van het product’ dient de botanische naam of de Engelse of de Franse of indien 
voorhanden de Nederlandse gebruiksnaam vermeld te worden.  
Het normcontrolecertificaat wordt afgeleverd voor de volledige zending, dus alle producten aanwezig 
in de zending dienen vermeld te worden. 
Indien de zending conform bevonden wordt bij de controle zal de PCE vak 12 van het luik 
“normcontrolecertificaat” ondertekenen. 
 

b. Verklaring van niet-conformiteit 
Indien uit de controle blijkt dat (een deel van) de zending niet-conform is, zal de PCE het luik 
“verklaring van niet-conformiteit” op de keerzijde van het certificaat invullen en mag (dat deel van) de 
zending niet in- of uitgevoerd worden. 
De operator beslist dan of de niet conforme partijen geregulariseerd worden en opnieuw ter controle 
worden aangeboden of dat deze vernietigd of industrieel verwerkt worden. De beslissing wordt in vak 
21 ingevuld. Regularisatie van de niet conforme partijen wordt onder ‘andere’ gespecificeerd. Na het 
in orde stellen van de partijen (vb. door uitsortering, heretikettering), dient de operator een nieuw 
normcontrolecertificaat aan de PCE voor te leggen. In het geval van industriële verwerking wordt het 
luik “certificaat voor industriële verwerking” ingevuld door de PCE (zie punt c. certificaat voor 
industriële verwerking hieronder). 
 

c. Certificaat voor industriële verwerking 
Verse groenten en fruit die bestemd zijn voor de verwerking, voor diervoeder of een ander gebruik dan 
voeding (vb. cosmetische of farmaceutische industrie), hoeven volgens artikel 3, lid 1 van Verordening 
(EU) nr. 543/2011 niet aan de handelsnormen te voldoen. 
Indien men deze producten wenst in of uit te voeren, dient men de zending aan te melden zoals 
beschreven in 5.1 en het vakje “industriële verwerkingscontrole” aan te duiden onder de titel. 
Indien de PCE beslist heeft om geen overeenstemmings- of etiketteringscontrole uit te voeren, wordt 
de procedure betreffende het bewijs van kennisgeving, die in punt 5.1 beschreven is, gevolgd. 
Indien de PCE beslist heeft om over te gaan tot de controle, dient de operator de vakken 23 t.e.m.26 
en het geplande douanekantoor in vak 29 van het luik “certificaat voor industriële verwerking” op de 
keerzijde van het certificaat in te vullen, het af te drukken en samen met het ingevulde 
aanmeldingsformulier ter ondertekening aan de PCE voor te leggen bij de controle. 
Indien de producten bestemd waren voor de versmarkt en niet-conform bevonden waren tijdens de 
controle (zie punt b. hierboven), dan zal de PCE op dat moment het luik “certificaat voor industriële 
verwerking” invullen indien de operator voor deze bestemming gekozen heeft. 
 

5.3 Retributie 
 

Het certificaat is onderworpen aan de retributies opgenomen in het koninklijk besluit van 10 november 
2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering 
van het FAVV. 
Het bewijs van kennisgeving is echter niet-betalend. 
 
 

http://www.afsca.be/invoerderdelanden/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
http://www.afsca.be/exportderdelanden/planten/
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6. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Aanmeldingsformulier 
Bijlage 2: Lijst aard van product + type controle 
Bijlage 3: Voor te leggen documenten 
Bijlage 4: Certificaat handelsnormcontroles 
Bijlage 5: Bijlage bij het certificaat handelsnormcontroles 
 
 
 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
2  Introductie van een geïntegreerd certificaat met 

daarin het normcontrolecertificaat, bewijs van 
kennisgeving, verklaring van niet-conformiteit 
en certificaat voor industriële verwerking in het 
kader van de administratieve vereenvoudiging. 

3 01/04/2011 Aanpassing aan het aanmeldingsformulier en 
certificaat handelsnormcontroles. Aanpassing 
van de tekst in het kader van deze wijzigingen. 
Introductie van bijlage 3. 

4 24/06/2011 Aanpassing van de wetgeving en aan het 
aanmeldingsformulier. Toevoegen van 2 
bijlagen. Verduidelijkingen in de tekst. 

 


