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Register: Codering Zaaizaden
Doel:
Voor de export van zaaizaden wordt per product-organisme combinatie met codes
aangegeven welke dekkingen gebruikt kunnen worden om aan de invoereisen van derde
landen te voldoen. In dit register codering zaaizaden wordt de betekenis van deze
dekkingscodes uitgelegd.
Begrippen
 FC: Fytosanitair Certificaat
 Pre-exportcertificaat: fytosanitair document dat door een EU-lidstaat wordt
afgegeven voor officiële verklaringen over materiaal dat uit een andere EUlidstaat afkomstig is; hetzelfde als pre-uitvoercertificaat
 ISPM: International Standard on Phytosanitary Measures
 ISPM 38: International Standard on Phytosanitary Measures, International Movement
of Seed
 Pleio: is een online samenwerkingsplatform voor alle overheidsorganisaties en
bestuurslagen in Nederland. Overheidsorganisaties kunnen via Pleio een
samenwerkingsomgeving aanmaken. Toegang verloopt via een persoonlijk account.
Zie hiervoor de handleiding Pleio op:
https://www.samenwerken.pleio.nl/file/view/26204661/handleiding-pleiopdf
 Pleio groep Exportgaranties Zaaizaden: is een besloten groep. Toegang tot die groep
kan aangevraagd worden bij de NVWA, bij de beheerder van de Pleio groep.
Beheerder van de groep op dit moment is Leontine Colon, e-mail: l.colon@nvwa.nl.
De toegang bij voorkeur met één (gezamenlijk/groeps) account per bedrijf
aanvragen.
 Landeneisen: document ‘Landenoverzicht exporteisen zaaizaden [land].pdf’ op de
website van de NVWA
Doelgroep(en):
De medewerkers van de teams Expertise Fytosanitair en Certificeren op Afstand van de
NVWA; de inspecteurs van de keuringsdiensten die het FC moeten waarmerken; de
bedrijven die zaaizaden willen exporteren naar derde landen.
Gerelateerde documenten
Register Dekkingen zaaizaden (Excel bestand op Pleio)
Tab 18 01 Bijlage Certificering van zaaizaden
Tab 18 03 Register Schadelijke organismen in zaaizaden
Tab 18 04 Register Erkende zaaizaadbedrijven – status overzicht
Tab 18 05 Register Erkende buitenlandse laboratoria
Tab 18 07 Protocol Export zaaizaden
Landenoverzicht exporteisen zaaizaden [land]
Inleiding
In het Register schadelijke organismen in zaaizaden staat de huidige
coderingssystematiek (met Romeinse cijfers). Deze wordt uitgefaseerd; de oude codes
worden vervangen door nieuwe codes. De nieuwe codering staat in het Register
dekkingen zaaizaden (Latijnse cijfers).
De nieuwe codes zijn gebaseerd op een aantal kenmerken, waaronder:
komt het organisme in Nederland voor
is het gewas een waardplant van het organisme
is het organisme overdraagbaar met het zaad
is het organisme overdraagbaar via het groeimedium
kan er een labonderzoek uitgevoerd worden om het organisme in het zaad aan te
tonen
kan er een labonderzoek uitgevoerd worden om het organisme in de moederplant aan
te tonen.
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geeft het organisme symptomen en kan een veldinspectie worden uitgevoerd
geeft het organisme symptomen in het zaad en kan een partij-inspectie worden
uitgevoerd
Voorlopig zullen beide coderingen voorkomen in de landeneisendocumenten, totdat alle
oude codes vervangen zijn door de nieuwe.
Als een product-organisme combinatie in beide registers voorkomt dan is de codering in
het register dekkingen zaaizaden leidend.
Indien in het landeneisendocument een ‘~’ is vermeld bij de gewas/organisme
combinatie, dan is de dekking voor die eis nog niet bepaald. Wanneer een bedrijf
betreffend product wil exporteren, kan het vragen om een dekking vast te stellen via de
keuringsdienst.
Indien in het landeneisendocument helemaal geen dekking is vermeld bij de
gewas/organisme combinatie, dan is die eis nog niet ingevoerd in e-CertNL. Wanneer een
bedrijf betreffend product wil exporteren, kan het vragen om een dekking vast te stellen
via de keuringsdienst.
Betekenis van de dekkingscodes:
Nieuwe coderingssystematiek
Deze codes zijn terug te vinden in Register dekkingen zaaizaden_Pleio.
Code

Betekenis / eis van derde land

1

Visuele partij-inspectie: partij na visuele
inspectie van het zaad vrij van organisme

2

Labtoets zaad: partij na labtoets op zaad
vrij van organisme

4

Land vrij: land van productie vrij van
organisme

5

Gebied vrij: gebied van productie vrij van
organisme.
NL maakt geen gebruik van
gebiedsvrijheid. Code kan alleen gebruikt
worden bij overige origines.
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Bewijs: Verklaring op
onderstaande documenten
 Rapport van de NL
keuringsdienst
 Pre-export certificaat
 Pre-export certificaat, of
 EU communicatie document,
of
 Import FC, of
 Toetsuitslag van het NVWANRC lab, van een NL
keuringsdienst-lab, van een
buitenlands lab dat onder de
(overbruggings)regeling valt
of van een NL NAL-lab
 Pre-export certificaat, of
 EU-communicatie document,
of
 Import FC, of
 Informatie in Register
dekkingen zaaizaden
voor origine NL: informatie
in Register dekkingen
zaaizaden, onder code 4,
mag ook als bewijs gebruikt
worden
 Pre-export certificaat, of
 EU-communicatie document,
of
 Import FC, of
verklaring op import FC dat
gebied van productie vrij is
van organisme mag als
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Veldinspectie: moederplanten vrij van
symptomen na inspectie in het veld

9

Labtoets moederplanten: moederplanten
na labtoets vrij van organisme

11
13
98

Resistent ras
Zaadbehandeling: zaad moet behandeld
worden
Organisme is niet zaadoverdraagbaar
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bewijs gebruikt worden,
maar ook verklaring dat het
land van productie vrij is van
organisme
voor origine NL: informatie
in Register dekkingen
zaaizaden, onder code 4,
mag ook als bewijs gebruikt
worden
 Pre-export certificaat, of
 EU-communicatie document,
of
 Import FC, of
 Rapport van de NL
keuringsdienst
 Pre-export certificaat, of
 EU-communicatie document,
of
 Import FC, of
 Toetsuitslag van het NVWANRC lab, van een NL
keuringsdienst-lab, van een
buitenlands lab dat onder de
(overbruggings)regeling valt
of van een NL NAL-lab
Informatie van het bedrijf waar
aangetoond wordt dat het ras
van het gewas resistent is
Bewijs dat het zaad is behandeld

Waarborg is door NVWA
gegeven
99
Gewas is geen waardplant
Waarborg is door NVWA
gegeven
~
Nog geen dekking vastgesteld door NVWA. Invulling van de dekking kan
Of geen aangevraagd worden via de keuringsdienst
code

$

Zie Register dekkingen zaaizaden.

Oude dekkingssystematiek
Deze codes zijn terug te vinden in Register schadelijke organismen in zaaizaden; ze
worden uitgefaseerd.
code
I

Betekenis
Eis van het bestemmingsland ligt op partijniveau.
Alle origines: labtoets / schriftelijke verklaring / FC
Organisme komt voor in NL.
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument

II

Eis van het bestemmingsland ligt op partijniveau.
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Origine NL: Organisme komt niet voor in NL of in
productieketen.
Organisme komt voor zover bekend niet voor in NL of in
productieketen. Er hoeft geen labonderzoek uitgevoerd te worden.
Certificaat kan gewaarmerkt worden.
Overige origines: labtoets / schriftelijke verklaring / FC
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument
III

IV

V

VI

Eis van het bestemmingsland ligt op niveau van ‘landvrijheid’,
‘gebiedsvrijheid’, ‘veldinspectie’ etc. en niet op partijniveau of er is
geen labtoets beschikbaar.
Origine NL: Organisme komt niet voor in NL of in
productieketen.
Organisme komt voor zover bekend niet voor in NL of in
productieketen.
Er hoeft geen labonderzoek of veldinspectie uitgevoerd te worden.
Certificaat kan gewaarmerkt worden.
Overige origines: schriftelijke verklaring / FC
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument.
Eis van het bestemmingsland ligt op niveau van ‘landvrijheid’,
‘gebiedsvrijheid’, ‘veldinspectie’ etc. en niet op partijniveau of er is
geen labtoets beschikbaar.
Origine NL: veldinspectie
Organisme komt voor in NL.
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 veldinspectierapport van de NL keuringsdienst
Overige origines: schriftelijke verklaring / FC
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een import FC
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument
Alle origines: Organisme is niet relevant.
Organisme is voor het zaad van het betreffende gewas niet relevant;
gewas is geen waardplant of organisme is niet zaadoverdraagbaar.
Er hoeft geen lab onderzoek of veldinspectie uitgevoerd te worden.
Certificaat kan gewaarmerkt worden.
Eis van het bestemmingsland ligt op niveau van ‘landvrijheid’,
‘gebiedsvrijheid’, ‘veldinspectie’ etc. en niet op partijniveau of er is
geen labtoets beschikbaar.
Bij invoer in de EU is een FC verplicht.
Origine NL: Organisme komt niet voor in NL of in
productieketen.
Organisme komt voor zover bekend niet voor in NL of in
productieketen.
Er hoeft geen labonderzoek uitgevoerd te worden. Certificaat kan
gewaarmerkt worden.
Overige origines: schriftelijke verklaring / FC
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Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument.
IX

Alle origines: Plantenpaspoort / FC (verplicht bij import)
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument

X

Beschikking 2004/200/EG, 2007/410/EG of 2007/433/EG
Alle origines: Plantenpaspoort / FC (verplicht bij import)
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument

XI

Eis van het bestemmingsland ligt op partijniveau.
Bij invoer in de EU is een FC verplicht.
Origine NL: Organisme komt niet voor in NL of in
productieketen.
Organisme komt voor zover bekend niet voor in NL of in
productieketen.
Er hoeft geen labonderzoek uitgevoerd te worden. Certificaat kan
gewaarmerkt worden.
Overige origines: labtoets / schriftelijke verklaring / FC
(verplicht bij import)
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument

XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Origine NL code V; overige origines code I
Landbouwzaad code I, tuinbouwzaad code II
Origine Europa code V; overige origines code I
Origine Amerika code III; overige origines code V
Eis van het bestemmingsland ligt op partijniveau.
Alle origines: labtoets / schriftelijke verklaring / FC.
Organisme komt niet voor in NL.
Voor het waarmerken dient aanwezig te zijn, met de juiste
vermelding vrijheid van betreffend organisme:
 of een uitslag van het NVWA-NRC lab, van een NL keuringsdienstlab, van een buitenlands lab dat onder de overbruggingsregeling
valt of van een NAL-lab;
 of een import FC;
 of een pre-export certificaat of EU-communicatiedocument
.
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Indien het bestemmingsland vereist dat er gebruik gemaakt moet worden
van het re-exportcertificaat (model 20), is het niet mogelijk om uitslagen van
lab onderzoek als dekking te gebruiken indien sprake is van een groeiplaatseis
of veldinspectie. Tevens geldt - indien voor een bepaalde gewas-organismecombinatie code I van toepassing is - dan kan een eis/bijschrijving waarmee
verklaard wordt dat de partij vrij is van […] niet afgedekt worden met een
bijschrijving op een import-certificaat waarin staat dat een veldinspectie is
uitgevoerd.
1)

Toevoegingen (combinaties van meerdere toevoegingen zijn mogelijk):
ze worden uitgefaseerd
f
Als alternatief mag een fungicidebehandeling uitgevoerd
worden. Bijvoorbeeld; If, IIf, VIf en XIf.
Res.
Indien een resistent ras gebruikt wordt, geldt code V.
trinatriumfosfaat
Als alternatief van een labtoets kan een trinatriumfosfaat
beh.
als schoningsmiddel gebruikt worden.
Deze toevoeging is alleen mogelijk bij code I.
wl
Als alternatief mag een warmeluchtbehandeling uitgevoerd
worden.
ww
Als alternatief mag een warmwaterbehandeling uitgevoerd
worden.
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