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PGI4 : Fytosanitaire inspecties (traceerbaarheid) 
Omschrijving : Het jaarlijks percentage fytosanitaire inspecties m.b.t. de traceerbaarheid die als 
gunstig of gunstig met opmerking werden beoordeeld. 
Resultaten : 

Jaar 

Aantal fytosanitaire 
inspecties m.b.t. de 

traceerbaarheid 
% gunstig of gunstig 

met opmerkingen Limiet 
2010 1.101 98,0 % Niet van toepassing 
2009 1.104 95,6 % Niet van toepassing 
2008 776 96,2 % Niet van toepassing 
2007 727 94 % Niet van toepassing 

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 2,51 %. Ten 
opzichte van 2008, was er in 2009 een afname van 0,62 %. Ten opzichte van 2007, was er in 2008 
een toename van 2,34 %.  
Interpretatie : Deze indicator toont aan in welke mate de operatoren aan de wettelijke voorschriften 
inzake traceerbaarheid voldoen. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een 
verbetering van de fytosanitaire situatie in België. 
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft : Toeleveranciers van de primaire 
productie, primaire plantaardige productie, handel in planten en plantaardige producten (import/export 
inbegrepen), vermeerdering van planten. 
Type plant of plantaardig product : Alle plantaardige producties maar voornamelijk 
sierteeltgewassen, aardappelen en pootgoed. 
Categorie : Controle. 
Verantwoording van de keuze van de indicator: De aanwezigheid van schadelijke 
quarantaineorganismen op het Belgisch grondgebied zou economische schade kunnen veroorzaken 
aan de producties van planten en plantaardige producten. Het is dus absoluut noodzakelijk om de 
gegevens van de ingaande en uitgaande plantenpaspoorten enerzijds, en de gegevens van de 
ontvangen en verzonden planten en plantaardige producten anderzijds te controleren met het oog op 
het behoud/verbetering van de fytosanitaire situatie. 
Bijkomende informatie : Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de 
productie, van verwerking tot distributie, te traceren en te volgen. 
Wettelijk kader :  

1. Richtlijn 2000/29/EG van de raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen 
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor 
plantaardige producten schadelijke organismen. 

2. Verordening (EG) Nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap 
waar bijzondere plantenrisico's bestaan. 

3. Koninklijk besluit van 19/11/1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor 
plantaardige producten schadelijke organismen. 

4. Koninklijk besluit van 10/08/2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige 
producten schadelijke organismen. 

5.  Ministerieel besluit van 04/07/1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde 
schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen in de bijlagen 
I tot en met V bij het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor 
planten en plantaardige producten schadelijke organismen voor proefnemingen of 
wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in 
bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of in verkeer 
gebracht. 

6. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria ? : 
    Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) 
    Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) 
    Betrouwbaar (bias gevoeligheid) 
    Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten 
    Relevant voor de sanitaire toestand van de plantaardige productie 
    Duidelijke interpretatie 
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    Duurzaam 
    Het geheel van indicatoren dient representatief te zijn voor de productieketen van de planten en 

plantaardige producten 
Opmerkingen : Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin 
een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in 
functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk 
gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het 
opstellen van een proces-verbaal.  
Toelichting bij de resultaten : Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te 
maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit 
systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een 
puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Alhoewel 
deze nieuwe evaluatiemethode strenger is en ten minste een deel van de verschillen toelicht, is er 
toch nog veel ruimte voor verbetering. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles 
toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische 
hercontrole). 
In 2007 waren de resultaten onderverdeeld in 2 categorieën : « Administratieve fytosanitaire 
controle » en « Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) ». De resultaten voor 2007 
waren respectievelijk 193 inspecties waarvan 93,3 % conform voor de 1e categorie en 534 inspecties 
waarvan 94,3 % conform voor de tweede categorie. 
Voor 2008 werden deze 2 categorieën samengevoegd. 


