Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Landenoverzicht exporteisen Diverse Producten.
Land: Vietnam

Overzicht van de laatste wijziging(en)
versie
1.4
1.3
1.2

datum
4-1-2017
21-12-2016
7-11-2016

toelichting
Specifieke eis t.a.v. de locatie van de zending, herzien
Specifieke eis t.a.v. de locatie van de zending
Fytosanitair certificaat vereist voor diepvriesfriet tenzij in
consumentenverpakking

Landenoverzicht exporteisen Diverse Producten Vietnam
Vietnam

Certificaat
export

Certificaat
Re export

Taal

Grondeis

Invoervergunning

1

20

E

GV

-

(VN)

Algemene eisen
Certificaat vereist voor:
Plantaardige producten o.a.:
Diepvriesfriet (m.u.v. consumentenverpakking)
Inspectie vereist voor
Zie register “inspectieplicht bij diverse producten”
Invoerverbod
Niet bekend

Producteisen
Standaardeisen
Zie de registers “Basisnormen Nederland voor diverse producten”
Specifieke eisen
M.b.t. ‘diverse plantaardige producten’ wordt voor Vietnam alleen een fytosanitair certificaat
verstrekt bij export, indien de zending fysiek in Nederland aanwezig is. Per 16 januari 2017 geldt
dit voor alle bestemmingen. Voor deze producten vindt in beginsel geen fysieke inspectie plaats
van de zending op het vrij zijn van schadelijke organismen. Desondanks is het verplicht om in
Client Export bij ‘inspectielocatie’ de locatie op te geven waar de zending fysiek aanwezig is. Het
KCB geeft voor ‘diverse plantaardige producten’ exportcertificaten af op basis van een controle op
het correct en volledig ingevuld zijn van het exportcertificaat. Het KCB kan hierbij om een
document vragen, dat de aanwezigheid van de fysieke zending op de opgegeven locatie in
Nederland aantoont. Tevens voert het KCB steekproefsgewijs toezicht uit op een juiste opgave van
de locatie en van identiteit en andere partijgegevens. Uiteraard dient het land van herkomst
correct op het certificaat vermeld te worden.

Certificeringseisen
Bijschrijving
Geen
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Overige voorschriften
Verpakking
Geadviseerd wordt grassen en granen (incl. rijst) alsmede delen daarvan niet als
verpakkingsmateriaal te gebruiken; eveneens in combinatie met groeimedium
Chemische middelen
Geen eisen bekend
Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan
niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie.
Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.
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