
  

  

 
 
 
 

Wijzigingen in de werkwijze voor de fytosanitaire 
invoercontroles op hout  

 
Hout zoals vermeld in Tabel 1 is bij invoer uit derde landen (niet EU-lidstaten) onderworpen 
aan een fytosanitaire invoercontrole1. 
 
Tabel 1 : hout onderworpen aan een fytosanitaire invoercontrole  
Soort * Oorsprong 
Quercus (eiken)  Verenigde Staten van Amerika 
Platanus (platanen) Verenigde Staten van Amerika, Armenië 
Populus (populieren) Landen van het Amerikaans vasteland 
Acer saccharum (Amerikaans 
zacht esdoorn) 

Verenigde Staten van Amerika, Canada 

Coniferales (naaldhout) Niet-Europese landen, Kazachstan, Rusland en Turkije 
Fraxinus (essen) Canada, China, Japan, Mongolië, Republiek Korea, 

Rusland, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika 
Juglans mandshurica Canada, China, Japan, Mongolië, Republiek Korea, 

Rusland, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika 
Ulmus davidiana (Japans iepen) Canada, China, Japan, Mongolië, Republiek Korea, 

Rusland, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika 
Ulmus  parvifolia  Canada, China, Japan, Mongolië, Republiek Korea, 

Rusland, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika 
Pterocarya rhoifolia Canada, China, Japan, Mongolië, Republiek Korea, 

Rusland, Taiwan, Verenigde Staten van Amerika. 
* alle vormen van hout, al dan niet gezaagd of ontschorst, brandhout, plakjes, spanen 
kleine stukjes, zaagsel, resten en afval van hout, palen, stokken, dwarsliggers, pakkisten, 
kratten, trommels, vaten kuipen, geprefabriceerde bouwwerken van hout, meer bepaald 
volgende GN-codes :  4401 10 00; 4401 21 00; 4401 22 00; 4401 30 10; ex4401 30 90; 
4403 10 00; 4403 20; 4403 91; ex4403 99; ex4404; 4406; 4407 10; 4407 91; ex4407 93; 
4407 95; ex4407 99; 4415; 4416 00 00 **; 9406 00 20. 
** uitgezonderd wanneer voor hout van Quercus dat voldoet aan de omschrijving van GN 
code 4416 00 00 kan aangetoond worden dat het hout verwerkt of vervaardigd is, gebruik 
makend van een warmtebehandeling (minimaal 176°C gedurende minstens 20 minuten) 

 
De fytosanitaire invoercontroles (bestaande uit een documentencontrole, een 
identiteitscontrole en een fytosanitaire controle) worden altijd  verricht op de eerste plaats 
van binnenkomst. Meer informatie over de fytosanitaire invoercontroles is beschikbaar op 
onze website www.favv-afsca.be onder Beroepssectoren > Plantaardige productie > 
Fytosanitaire invoercontroles > Procedure betreffende de fytosanitaire invoercontroles. 
 
Er bestaat ook de mogelijkheid om de fysische controle op een andere plaats te laten 
verrichten, op voorwaarde dat dit een erkende inspectieplaats is2. Een erkende 
inspectieplaats moet aan volgende voorwaarden voldoen3 : 

- de ruimtes moeten geschikt zijn voor het verrichten van fytosanitaire controles, 
o aanwezigheid van adequate belichting, 
o aanwezigheid van inspectietafels, 
o aanwezigheid van ontsmettingsmiddel, 
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- er moet een afgescheiden quarantaineruimte voorhanden zijn, 
- indien de inspectieplaats eveneens een productieplaats is, moet er een volledige en 

permanente scheiding voorhanden zijn tussen de inspectieruimtes en de 
productieruimtes, 

- de inspectieplaats moet onder douanetoezicht staan. 
Het model van aanvraagformulier voor een dergelijke erkenning (nr. 15.2, plaatscode = 
71200000 en activiteitencode = 71050000), evenals informatie over de te volgen procedure, 
is beschikbaar op onze website www.favv-afsca.be onder Beroepssectoren  > Erkenningen, 
toelatingen en registraties. 
 
Tot nu toe werd bij al deze zendingen een documentencontrole verricht, en op 10 % een 
identiteitscontrole en een fytosanitaire controle. Vanaf 1 september 2009 zullen al deze 
zendingen (100%) aan een identiteitscontrole en een fytosanitaire controle 
onderworpen worden. Deze nieuwe werkwijze is het gevolg van een Europese verplichting 
die al jaren van kracht is, maar in België nog niet werd toegepast. 
 
Voor het verrichten van fytosanitaire invoercontroles worden retributies aangerekend4. De 
actuele tarieven zijn te raadplegen op onze website www.favv-afsca.be onder Over het 
FAVV > basiswetgeving van het FAVV > Financiering > Retributies. In 2009 betreft het de 
bedragen opgenomen in Tabel 2.  
 
Tabel 2 : retributies voor fytosanitaire invoercontroles van hout 
Type Hoeveelheid Bedrag 

(EUR) 
Documentencontrole  7,59 
Identiteitscontrole Per zending :   

- tot één vrachtwagen, één treinwagon of 
één container van vergelijkbare grootte 

7,59 

- meer dan het bovenstaande 15,17 
Fytosanitaire controle van hout 
(andere dan schors of bast) 

Per zending :  
- tot 100 m3 18,96 
- voor iedere m3 extra 0,19 
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1 koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten 
schadelijke organismen, bijlage V, deel B, punt I.6 
2 ministerieel besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van fytosanitaire 
controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles, artikel 4 
3 ministerieel besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van de procedure voor het uitvoeren van fytosanitaire 
controles bij invoer en de eisen met betrekking tot deze controles, artikel 7 
4 koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 
2004 houdende financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 


