
  

  

 
 

Bericht betreffende wijzigingen in de fytosanitaire 
wetgeving die ingaan vanaf 01/01/2018 

 

Als gevolg van de omzetting van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/12791 van de Commissie van 14 juli 

2017 zal de Belgische fytosanitaire wetgeving (koninklijk besluit van 10 augustus 20152) wijzigen met 

ingang van 1 januari 2018. Ook alle andere EU-lidstaten zullen de nieuwe bepalingen toepassen met 

ingang van 1 januari 2018. Kort samengevat gaat het om het volgende :  

 

Schadelijke organismen die worden toegevoegd in de wetgeving en dus niet binnengebracht mogen 

worden in de EU: 

• Bactericera cockerelli (tomato psyllid, potato psyllid); 

• Keiferia lycopersicella (tomato pinworm); 

• Saperda candida (round-headed apple-tree borer); 

• Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot). 

 

Schadelijke organismen die gereglementeerd blijven, maar waarvan de wetenschappelijke benaming 

verandert: 

• Xanthomonas campestris (citrus pathogene stammen) wordt Xanthomonas citri pv. citri en 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii; 

• Guignardia citricarpa wordt Phyllosticta citricarpa; 

• Elm phlöem necrosis mycoplasm wordt Candidatus Phytoplasma ulmi; 

• Xanthomonas campestris pv. pruni wordt Xanthomonas arboricola pv. pruni. 

 

Schadelijk organisme waarvan de gereglementeerde waardplanten beperkt worden: 

• Potato Spindle Tuber Viroid (aardappelspoelknolviroïde) : enkel nog gereglementeerd op planten 

bestemd voor opplant van Solanum lycopersicum (tomaat) en hybriden daarvan, Capsicum annuum 

(paprika’s), Capsicum frutescens (pepers) en planten van Solanum tuberosum (aardappel). 

 

Schadelijke organismen waarvoor fytosanitaire eisen toegevoegd worden in de wetgeving: 

• Keiferia lycopersicella (tomato pinworm): invoereisen voor planten en vruchten van Solanum 

lycoperiscum (tomaat) en Solanum melongena (aubergine) uit derde landen3; 

• Saperda candida (round-headed apple-tree borer): invoereisen voor hout, houtsnippers en planten 

voor opplant van Amelanchier (krentenboompje), Aronia (appelbes), Cotoneaster (dwergmispel), 

Crataegus (meidoorn), Cydonia (kweepeer), Malus (appel), Prunus (pruim, kers, abrikoos, …), 

Pyracantha (vuurdoorn), Pyrus (peer) en Sorbus (lijsterbes) uit de Verenigde Staten van Amerika en 

Canada; 

• Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot): invoereisen voor vruchten van Capsicum (pepers, 

paprika’s), Citrus (andere dan C. limon (citroen) en C. aurantiifolia (key lime)), Prunus persica 

(perzik) en Punica granatum (granaatappel) uit landen van het Afrikaanse continent, Kaapverdië, 

Sint-Helena, Madagaskar, La Réunion, Mauritius en Israël; 

• Candidatus Phytoplasma ulmi: eisen voor het intracommunautair verkeer voor planten van Ulmus 

bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden. 

 

 

 

                                                      
1 Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie van 14 juli 2017 tot wijziging van de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 

2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de 
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. 
2 Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke 

organismen. 
3 Derde landen = andere landen dan EU-lidstaten. 
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Schadelijke organismen waarvoor de fytosanitaire eisen wijzigen: 

• Xanthomonas citri pv. citri en Xanthomonas citri pv. aurantifolii: strengere invoereisen voor vruchten 

van Citrus, Fortunella, Poncirus, Microcitrus, Naringi, Swinglea, en hybriden daarvan, en voor 

planten (met uitzondering van vruchten en zaden) van Microcitrus, Naringi, Swinglea uit derde 

landen; 

• Phyllosticta citricarpa: strengere invoereisen voor vruchten van Citrus (met uitzondering van C. 

aurantium (zure sinaasappel, bittersinaasappel, pomerans) en C. latifolia (Tahiti lime)), Fortunella, 

Poncirus, en hybriden daarvan, uit derde landen; 

• Trioza erytreae: uitbreiding van de gereglementeerde soorten met planten van Choisya en Murraya 

(met uitzondering van vruchten en zaden) uit derde landen en toevoeging van intracommunautaire 

eisen voor waardplanten. 

 

Producten waarvoor de fytosanitaire invoereisen wijzigen: 

• Houten verpakkingsmateriaal (gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen): er werd 

toegevoegd dat het verpakkingsmateriaal gemaakt moet zijn van ontschorst hout zoals gespecifieerd 

in ISPM4-norm 15. 

 

Schadelijke organismen die gereglementeerd worden voor verkeer naar beschermde gebieden in de EU : 

• Globodera rostochiensis: planten met wortels, geplant of bestemd voor opplant, geteeld in volle 

grond moeten afkomstig zijn van een ziektevrij perceel; 

• Paysandisia archon: waardplanten van Palmae (palmen) met een stambasisdiameter > 5 cm moeten 

afkomstig zijn uit een ziektevrij land, uit een ziektevrij gebied of uit een officieel geregistreerde 

productieplaats waar de planten op een terrein hebben gestaan dat volledig fysiek beschermd is en 

dat gedurende 2 jaar onderworpen was aan officiële controles; 

• Rhynchophorus ferrugineus: waardplanten van Palmae (palmen) met een stambasisdiameter > 5 cm 

moeten afkomstig zijn uit een ziektevrij land, uit een ziektevrij gebied of uit een officieel 

geregistreerde productieplaats waar de planten op een terrein hebben gestaan dat volledig fysiek 

beschermd is en dat gedurende 2 jaar onderworpen was aan officiële controles; 

• Thaumetopoea pityocampa: planten van Pinus, bestemd voor opplant (met uitzondering van 

vruchten en zaden), moeten afkomstig zijn uit een ziektevrij land, uit een ziektevrij gebied, uit en 

ziektevrije productieplaats (incl. ziektevrije omgeving) of geteeld zijn onder fysieke bescherming en 

officieel geïnspecteerd zijn; 

• Xanthomonas arboricola pv. pruni: planten van Prunus, bestemd voor opplant (met uitzondering van 

zaden), moeten afkomstig zijn uit een ziektevrij land, uit een ziektevrij gebied of symptoomloos zijn 

sinds het begin van de laatste vegetatiecyclus en in rechte lijn afstammen van symptoomloze 

moederplanten. In geval van P. laurocerasus (laurierkers) en P. lusitanica (Portugese laurierkers, 

Portugese laurier), bestemd voor directe verkoop aan eindgebruikers, moeten de planten 

symptoomloos zijn sinds het begin van het laatste volledige groeiseizoen; 

• Candidatus phytoplasma ulmi: planten van Ulmus, bestemd voor opplant (met uitzondering van 

zaden), moeten ziektevrij zijn. 

 

Schadelijke organismen waarvoor de fytosanitaire eisen voor verkeer naar beschermde gebieden in de 

EU strenger worden: 

• Bemisia tabaci (Europese populaties): planten van Begonia, bestemd voor opplant (met uitzondering 

van zaden, knollen, stengelknollen), planten van Dipladenia, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium 

oleander, bestemd voor opplant (met uitzondering van zaden), moeten afkomstig zijn uit een 

ziektevrij gebied of onderworpen zijn aan officiële controles gedurende een bepaalde periode en met 

een bepaalde intensiteit (verschillende opties mogelijk); 

• Daktulosphaira vitifoliae: planten van Vitis (druivenstokken) (met uitzondering van vruchten en 

zaden), moeten van oorsprong zijn uit een beschermd gebied of een passende, erkende 

behandeling hebben ondergaan. 

                                                      
4 International Standard for Phytosanitairy Measures 15 – Regulation of wood packaging material in international trade 

(https://www.ippc.int/en/publications/640/). 

https://www.ippc.int/en/publications/640/


3 

 

Door deze wijzigingen zullen een aantal nieuwe planten en plantaardige producten onderhevig worden 

aan de verplichting om vergezeld te zijn van een fytosanitair certificaat bij invoer uit (bepaalde) derde 

landen. Ook de eisen voor de aanvullende verklaringen op de fytosanitaire certificaten wijzigen voor 

bepaalde van deze producten. De fytosanitaire dienst van het land van oorsprong van de producten 

dient de correcte aanvullende verklaring op het fytosanitair certificaat te vermelden. 

  

NIEUW -  fytosanitair certificaat bij invoer uit derde landen   

 

Botanische 

naam 

Type plant/plantaardig product Oorsprong 

Amelanchier Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Aronia Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Cotoneaster Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Crataegus Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Cydonia Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Malus Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Microcitrus Vruchten Alle derde landen 

Naringi Vruchten Alle derde landen 

Prunus Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Punica 

granatum 

Vruchten Landen van het 

Afrikaanse continent, 

Kaapverdië, Sint-Helena, 

Madagaskar, Réunion, 

Mauritius, Israël 

Pyracantha Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Pyrus Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Solanum 

lycopersicum 

Vruchten Alle derde landen 

Sorbus Hout, ook indien het zijn natuurlijke ronde oppervlak 

niet heeft behouden, dat voldoet aan bepaalde GN-

codes 

Canada, USA 

Swinglea Vruchten Alle derde landen 
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NIEUW - plantenpaspoort bij intern verkeer in de EU (en binnen België)  

 

Botanische naam Type plant/plantaardig product 

Choisya Planten, met uitzondering van vruchten en zaden 

Murraya Planten, met uitzondering van vruchten en zaden 

Ulmus Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van zaden 

 

NIEUW - ZP-plantenpaspoort bij vervoer naar een beschermd gebied in de EU  

 

Botanische naam Type plant/plantaardig product ZP-code 

Areca catechu Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Arenga pinnata Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Bismarckia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Borassus flabellifer Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Brahea Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Brahea armata a.14.1/a.14.2 

Brahea edulis a.14.1/a.14.2 

Butia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Butia capitata a.14.1/a.14.2 

Calamus merrillii Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Caryota maxima Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Caryota cumingii Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Chamaerops Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Chamaerops humilis a.14.1/a.14.2 

Cocos nucifera Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Copernicia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Corypha utan Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Dipladenia Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden 

a.2 

Elaeis guineensis Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Howea forsteriana Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Jubaea Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Jubaea chilensis a.14.1/a.14.2 

Livistona Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Livistona australis a.14.1/a.14.2 

Livistona decora a.14.1/a.14.2 

Livistona rotundifolia a.14.1/a.14.2 

Mandevilla Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden 

a.2 
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Botanische naam Type plant/plantaardig product ZP-code 

Metroxylon sagu Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Nerium oleander Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden 

a.2 

Phoenix Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Phoenix canariensis a.14.1/a.14.2 

Phoenix dactylifera a.14.1/a.14.2 

Phoenix reclinata a.14.1/a.14.2 

Phoenix roebelenii a.14.1/a.14.2 

Phoenix sylvestris a.14.1/a.14.2 

Phoenix theoprasti a.14.1/a.14.2 

Pritchardia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Prunus Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden 

b.3 

Ravenea rivularis Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Roystonea regia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.2 

Sabal Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Sabal palmetto a.14.1/a.14.2 

Syagrus Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Syagrus 

romanzoffiana 

a.14.1/a.14.2 

Trachycarpus Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Trachycarpus 

fortunei 

a.14.1/a.14.2 

Trithrinax Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1 

Ulmus Planten bestemd voor opplant, met uitzondering van 

zaden 

b.01 

Washingtonia Planten bestemd voor opplant, met een stamdiameter 

aan de voet van meer dan 5 cm 

a.14.1/a.14.2 

 

Om de exacte vereisten voor planten en plantaardige producten te kennen, gelieve de vermelde 

wetgeving te raadplegen. Meer informatie over plantenpaspoorten en over beschermde gebieden is 

beschikbaar in de “Handleiding Plantenpaspoort” via de link http://www.favv-

afsca.fgov.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.asp. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/Plantenpaspoort.asp

