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Begrip / Definitie  Definitie of omschrijving 
        *) volgens (EU) 2016/2031) (= Verordening …. betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten…enz) 
      **) met betrekking tot RNQP-organismen volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 tot vaststelling van eenvormige 

          voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 
    ***) volgens  (OCR) Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten… enz. 
Aanvullende inspectie Fytosanitaire inspectie, bij re-export, waarbij een zending aan een visueel- en/of één of meer laboratoriumonderzoeken wordt 

onderworpen. De inspectie is bedoeld om vast te stellen of aan de ‘zwaardere’ eisen van het bestemmingsland is voldaan, of in geval van 
‘herverpakken’ om vast te stellen dat er geen besmetting heeft plaats gevonden in het land van import. 

Afgifte van (fytosanitaire) 
certificaten 

Het waarmerken (zie Waarmerken) van fytosanitaire certificaten (en de daartoe behorende bijlagen). Het document heeft in het 
handelsverkeer uitsluitend een status, indien het gewaarmerkt is. 

Afkeuren Weigeren van een partij/zending die niet voldoet aan de in de handboeken vermelde eisen. 
Ander materiaal  *) Elk materiaal of voorwerp, met uitzondering van planten of plantaardige producten, dat drager of verspreider van een plaagorganisme 

kan zijn, met inbegrip van grond of groeimedium. 
Aquariumplanten Planten van oorsprong uit gematigde en (sub) tropische gebieden, die bestemd zijn voor opplant in een waterbak, waarin de temperatuur 

wordt geregeld. 
Audit ***) Een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of activiteiten en de resultaten daarvan met geplande regelingen 

overeenstemmen en of deze regelingen op doeltreffende wijze worden uitgevoerd en geschikt zijn om de gestelde doeleinden te 
bereiken. 

Basis moederplant **) Een moederplant die voor de productie van basismateriaal bestemd is en moet hetzij uit prebasismateriaal worden gekweekt, hetzij op 
basis van andere basismoederplanten worden vermenigvuldigd. 

Basis pootgoed **) Aardappelknollen i) die zijn voortgebracht volgens de regels voor de stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras en de 
gezondheidstoestand en die vooral bestemd zijn voor voortbrenging van gecertificeerde pootaardappelen …… enz. 

Basis teelt materiaal **) Teeltmateriaal: dat volgens algemeen aanvaarde methoden is verkregen ter instandhouding van de identiteit van het, met inbegrip van 
de relevante pomologische kenmerken, alsmede ter voorkoming van ziekten en dat rechtstreeks van prebasismateriaal afkomstig is of in 
een bekend aantal stadia vegetatief uit prebasismateriaal is voortgekweekt en dat dient voor de productie van gecertificeerd materiaal 

Basis zaad **) Zaad, dat is voortgebracht onder de verantwoordelijkheid van de kweker volgens de regels voor de instandhouding met betrekking tot 
het ras en dat bestemd is voor de voortbrenging van zaad van de categorie gecertificeerd zaad… enz. 

Bast Door de groeizone (het cambium) naar de buitenzijde afgezette cellen. 
Behandeling *) Een officiële of niet-officiële procedure voor het doden, inactiveren, verwijderen of steriliseren van plaagorganismen of voor het 

devitailseren van planten of plantaardige producten. 
Bemonsteren Het nemen van monsters uit een gewas of uit grond volgens een protocol, ten behoeve van nadere analyse op plantparasitaire 

organismen. 
Beschermd Gebied (Engels: 
Protected zone) 

Een gebied in de Gemeenschap waarin één of meer schadelijke organismen, die elders in de gemeenschap voorkomen en (uitsluitend 
voor deze gebieden) als RNQP gekwalificeerd zijn, aantoonbaar niet voorkomen. Voor een dergelijk gebied gelden (aanvullende) 
voorschriften voor bepaalde producten. Bedoelde producten moeten in het gebied zijn voorzien van plantenpaspoort met volledige 
organisme naam of EPPO code.  Hieruit blijkt dat aan de bijzondere eisen is voldaan. 
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Bevoegde autoriteit *) De centrale autoriteit of autoriteiten van een lidstaat of, indien van toepassing, van een derde land, die verantwoordelijk is voor de 
organisatie van officiële controles en andere officiële activiteiten, of elke andere autoriteit waaraan de verantwoordelijkheid is 
opgedragen, overeenkomstig de wetgeving van de Unie betreffende officiële controles. 

Bevoegde autoriteiten ***) a) De centrale autoriteiten van een lidstaat die verantwoordelijk zijn voor ….voor de organisatie van officiële controles, b) elke andere 
autoriteit waaraan die verantwoordelijkheid is opgedragen en c) in voorkomend geval, de overeenkomstige autoriteit van een derde land. 

Binnenkomst in de Unie /  De handeling waarmee goederen worden binnengebracht in het grondgebied van de Unie (zie Europese Unie fytosanitair) 
  de Unie binnenkomen ***) 
BKD Bloembollenkeuringsdienst 
Bloembollen (productgroep) Bollen, knollen en wortelstokken ( zoals voorheen onderscheidden door Productschap Tuinbouw ) 
Bijlage Document, behorende bij het fytosanitair certificaat (FC), waarop fytosanitaire informatie is vermeld die volgens voorschrift op het FC 

behoort te worden vermeld en in het FC naar wordt verwezen. Een bijlage bevat altijd het nummer van het FC waartoe het behoort en is 
voorzien van het waarmerkstempel + handtekening. 

Bosbouwkundig  
teeltmateriaal **) 

Conform Verkeers richtlijn 1999/105?EG :teeltmateriaal van boomsoorten en van kunstmatige hybriden daarvan die in de gehele 
Gemeenschap of in een deel daarvan voor de bosbouw van belang zĳn en met name die welke in bĳlage I  van deze richtlijn zijn 
vermeld. 

Bijschrijving  
(engels: additional declaration) 

Een verklaring op het fytosanitair certificaat, die vereist wordt door de wetgever van het bestemmingsland, en welke specifieke, 
aanvullende informatie geeft omtrent de fytosanitaire conditie van de zending. 

CAC material **) Conformitas Agraria Communitatis   Er is geen vaste omschrijving, maar de herkomst van het gebruikte materiaal moet altijd bekend zijn 
en het is vermeerderd uit een geïdentificeerde bron van materiaal die door de leverancier is geregistreerd en het is rasecht, het voldoet 
aan bepaalde gezondheidsvoorschriften enz.  

Categorie **) Aanduiding voor classificatie van plant- of zaai materiaal: prebasismateriaal, basismateriaal, gecertificeerd materiaal, standaardmateriaal 
of CAC-materiaal (ook prebasiszaad, basiszaad, gecertificeerd zaad) 

Certificerende functionaris 
***) 

a) Elke ambtenaar van de bevoegde autoriteiten die bevoegd is officiële certificaten van die autoriteiten te ondertekenen, of 
b) elk ander natuurlijk persoon die door de bevoegde autoriteiten is gemachtigd om officiële certificaten te ondertekenen. 

CHED /GGB ***) Elektronisch begeleidingsdocument dat voor elke zending van onder artikel 47, lid 1, bedoelde categorieën dieren en goederen door de 
verantwoordelijke exploitant moet worden ingevuld bij vooraanmelding. In Nederland wordt automatisch een CHED / GGB aangemaakt 
bij de afronding van de vooraanmelding in CLIENT Import. 

Champignon-bijvoedmiddel Extra stikstofrijke voeding voor de champignons. Dit bijvoedmiddel is veelal op basis van soja en levert een opbrengstverhoging. 
Champignonbroed Met champignonmycelium overgroeide graankorrels. 
Champignondekaarde Deklaag om de champignoncompost af te dekken. De deklaag bestaat veelal uit veen en schuimaarde. 
Champignonsubstraat fase 3 Fase 3, ook wel doorgroeiproces genoemd, is de laatste fase van de substraatbereiding. In deze fase is het champignonmycelium aan de 

compost toegevoegd. Het mycelium koloniseert het substraat. 
Classificatie Indeling van exploitanten op basis van een beoordeling van hun conformiteit aan classificatiecriteria. 
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Controle van de 
douaneautoriteiten ***) 

Door de douaneautoriteiten verrichte specifieke handelingen voor het waarborgen van de naleving van de douanewetgeving en andere 
wetgeving betreffende het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van 
goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden daarbuiten worden vervoerd, en betreffende de aanwezigheid 
en het verkeer binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen en goederen die onder de regeling bijzondere bestemming 
zijn geplaatst. 

Controleplan ***) Een door de bevoegde autoriteiten opgestelde beschrijving met informatie over de structuur en organisatie van het officiële 
controlesysteem en de werking ervan, alsook de gedetailleerde planning van de officiële controles die in een bepaalde periode zullen 
worden uitgevoerd. 

Controlepunt ***) Een aparte ruimte buiten een grenscontrolepost die is ingericht voor de uitvoering van officiële controles van en andere officiële 
activiteiten betreffende dieren en goederen, binnen de reikwijdte van de aanwijzing van het controlepunt.  

Controlesysteem ***) Systeem dat de bevoegde autoriteiten omvat, alsook de middelen, structuren, regelingen en procedures die in een lidstaat worden 
ingesteld om te waarborgen dat officiële controles worden verricht volgens de regels. 

Conserveren voedingsmiddelen meer of minder langdurig houdbaar maken door het milieu zodanig te veranderen, dat de levensvoorwaarden voor 
rottingsbacteriën en schimmels ongunstig worden. Geen vermenigvuldiging; bv. temp. verlaging (koelkast, diepvries), temp. verhoging 
(pasteuriseren, steriliseren), inzouten, konfijten (suiker), olie, alcohol, drogen, roken, vacuümverpakking (zuurstofarm milieu), verlaging 
van pH (azijn), gammastraling. 

Deelzending  (hier uitsluitend 
in relatie met AGF-producten) 

Een zending groenten en/of fruit die minimaal bestaat uit twee partijen, waarvan 1 partij van Nederlandse origine is én afkomstig  is van 
één verzender én bestemd is voor één ontvanger én begeleid wordt door één controlecertificaat. 

Derde landen Landen niet behorende tot de Europese Unie 
Documentcontrole ***) Onderzoek van de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten, met inbegrip van handelsdocumenten, die de 

zending moeten vergezellen. 
Doorteelt Groei of vermeerdering van planten tot het moment dat ze klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindverbruiker. 
Doorvoer (Transit) Vervoer van een zending tussen derde landen over het grondgebied van één of meer lidstaten van de Europese Unie. (zie ook invoer.) 
Eénjarige plant Plant die zijn levenscyclus voltooit binnen een periode van twaalf maanden. 
Eerste lijns diagnostisch 
onderzoek 

Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een quarantaine- of quarantainewaardig organisme of niet eerder aangetroffen 
organismen in of aan een plant, plantaardig product, water, grond of andere cultuurmedium door middel van visuele waarnemingen van 
de symptomen of de kenmerken van een organisme of door middel van het uitvoeren van een detectietoets 

Eindgebruiker *) Elke persoon die optreedt voor andere dan handels-, bedrijfs- of beroepsdoeleinden en die planten of plantaardige producten verwerft 
voor persoonlijk gebruik. 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization 
Europese Unie: (fytosanitair) Een unie van landen omvattende België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (excl. Faeröer), Duitsland (excl. Helgoland), Estland, Finland, 

Frankrijk (incl. Corsica, excl. Overzeese departementen Guyana, Guadeloupe, Martinique en La Reunion), Griekenland (incl. Kreta e.a. 
eilanden), Hongarije, Italië (incl. Sardinië en Sicilië), Kroatië, Letland, Litouwen Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal (incl. Azoren en 
Madeira), Polen, Republiek Ierland, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), 
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (alleen Noord-Ierland) en Zweden. 

Exploitant Elke natuurlijke of rechtspersoon die onderworpen is aan een of meer verplichtingen en regels. 
Export Het brengen van een zending, bestaande uit product van Nederlandse origine, van Nederland naar een derde land. 
Fysieke controle (= Oude benaming) Zie materiële controle. 

https://www.ensie.nl/biologische-encyclopedie/milieu
https://www.ensie.nl/biologische-encyclopedie/schimmels
https://www.ensie.nl/biologische-encyclopedie/pasteuriseren
https://www.ensie.nl/biologische-encyclopedie/konfijten
https://www.ensie.nl/biologische-encyclopedie/suiker


Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
 
Register: Termen en definities    Tab 19 03 

19 03 Termen en definities_2.8 
Datum: 22-3-2023       Pagina 4 van 14 

Fytosanitair Betrekking hebbende op ‘plant quarantine’ (plantenziekten en -plagen) 
Fytosanitaire certificaat In FAO verband (IPPC) gestandaardiseerd document, waarmee de fytosanitaire dienst van het land van verzending, de fytosanitaire 

status van de op het certificaat omschreven zending verklaard, aan de fytosanitaire dienst van het bestemmingsland. 
Fytosanitaire maatregel *) Elke officiële maatregel die ten doel heeft het binnenbrengen of de verspreiding van een quarantaineorganisme te voorkomen of de 

economische gevolgen van een gereguleerde niet-quarantaineorganisme te beperken. 
Fytosanitaire crisis Een uit fytosanitair oogpunt bedreigende en ingrijpende gebeurtenis, gelet op de economische of ecologische impact van een vondst van 

een quarantaine organisme, quarantainewaardige organisme of een niet eerder aangetroffen organisme 
Gecertificeerde  
moederplanten **) 

Een moederplant die voor de productie van gecertificeerd materiaal bestemd is en moet uit prebasismateriaal of basismateriaal zijn 
gekweekt. 

Gecertificeerd pootgoed **) Aardappelknollen die rechtstreeks afkomstig zijn van basispootgoed, van gecertificeerd pootgoed, of van pootgoed van een aan het 
basispootgoed voorafgaand stadium waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat het aan de voorwaarden voor basispootgoed 
voldoet en die vooral bestemd zijn voor de voortbrenging van andere aardappelen dan pootaardappelen…. enz. 

Gecertificeerd zaad **) Zaad, dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad of, op verzoek van de kweker, van zaad van een aan het basiszaad voorafgaande 
generatie… enz.  

Gecombineerde zending AGF Zending bestaande uit één of meer partijen groenten en/of fruit én uitsluitend Nederlandse consumptieaardappelen. De zending dient 
daarbij voor 50% of meer van het totaalgewicht uit Groenten en/of fruit te bestaan. 

Gemachtigde instantie ***) Een afzonderlijke rechtspersoon waaraan de bevoegde autoriteiten bepaalde taken in verband met officiële controles of met andere 
officiële activiteiten hebben gedelegeerd. 

Grenscontrolepost ***) Door een lidstaat aangewezen plaats voor de uitvoering van de in artikel 47, lid 1, van verordening 2017/625 bedoelde officiële 
controles, en de bijbehorende faciliteiten (zie ook inspectiecentrum) 

Groenten en fruit Verse groenten en fruit, geheel of bewerkt, waarop een plant parasitaire organisme nog levend aanwezig kan zijn  
Gekantrecht hout Hout dat aan vier zijden rechthoekig en parallel is gezaagd. 
Geldigheidsduur van het FC Met de geldigheidsduur wordt bedoeld de periode gelegen tussen waarmerken en verzending.  
  Tenzij anders voorgeschreven door het bestemmingsland bedraagt deze periode 14 dagen. 
Geregistreerde 
marktdeelnemer *) 

Een professionele marktdeelnemer die geregistreerd is overeenkomstig artikel 65 (van EU 2016/2031) ( Behorend tot de categorieën 
professionele marktdeelnemers die in het officieel register moeten zijn opgenomen ) 

Gereguleerd product (engels: 
regulated article) 

Iedere plant, plantaardig product, opslagplaats, verpakking, transportmiddel, container, grond en ieder ander organisme, object of 
materiaal waarin zich ziekten en plagen kunnen bevinden of mee verspreid kunnen worden en waarvan geacht wordt dat hiervoor 
fytosanitaire maatregelen van toepassing zijn. In het bijzonder in geval er sprake is van internationaal vervoer. 

Gesloten faciliteit *) Elke andere faciliteit dan quarantainestations waar plaagorganismen, planten, plantaardige producten of andere materialen worden 
gehouden onder omstandigheden die ontsnappen onmogelijk maken. 

Gevaar ***) Agens of toestand die een schadelijke uitwerking op de gezondheid van mensen, dieren of planten, het dierenwelzijn of het milieu kan 
hebben. 

Gluten Bepaalde eiwitten in de kiem van bepaalde graansoorten. 
Goederen ***) Alles waarop de in artikel 1, lid 2, van verordening 2017/625 bedoelde regels of een deel daarvan van toepassing zijn, met uitzondering 

van dieren. 
Graan De hele graankorrel van granen. Hieronder vallen niet de bewerkte producten van graankorrels. 
Groeimedium Enig materiaal waarin planten wortelen of materiaal bedoeld voor dergelijk gebruik. 
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Groeimedium niet RHP-
gecertificeerd 

Enig materiaal waarin planten wortelen of materiaal bedoeld voor dergelijk gebruik dat niet door RHP is gecertificeerd. RHP is een 
certificerende organisatie voor potgrond en substraat (teeltmedia). 

Groeimedium RHP-
gecertificeerd 

Enig materiaal waarin planten wortelen of materiaal bedoeld voor dergelijk gebruik dat door RHP is gecertificeerd. RHP is een certificerende 
organisatie voor potgrond en substraat (teeltmedia). 

Groenteplanten Volledige planten, met inbegrip van geënte planten, die bestemd zijn om te worden uitgeplant voor de productie van groentegewassen 
Groentezaad **) Zaaizaad van groentegewassen conform Verkeersrichtlijn 2002/55/EG: Uien, Prei, Kervel, Selderij, Asperges, Snijbiet, Rode bieten, 

Boerenkool, Bloemkool, Broccoli, Spruitkool, Savooienkool, Witte kool, Rode kool, Koolrabi, Chinese kool, Meirapen, herfstrapen, Paprika, 
Spaanse peper’, Krulandijvie of andijvie, Witlof, Bladchicorei, cichorei voor de industrie, Watermeloen, Meloen, Augurken, 
Reuzenpompoenen, Pompoenen, Kardoen, Wortelen, Venkel, Sla, Tomaten, Peterselie, Pronkbonen, Prinsessenbonen, Erwten met 
uitzondering van voedererwten, Radijs, Schorseneren, Aubergines, Spinazie, Veldsla en Bonen. 

Grond Los materiaal van het aardoppervlak waarin planten groeien, incl. zand. 
Grondeis “ – “ Geen grondeis; geen eisen aan aanwezigheid van groeimedium 
Grondeis “ GV “ of “ V ” Grondvrij; het groeimedium en product dient vrij te zijn van zand en/of kleideeltjes; indien zand of kleideeltjes zichtbaar aanwezig zijn, 

dan spoelen. 
Grondeis “ MV “ Mediumvrij; product vrij van alle soorten groeimedium; dit kan worden bereikt door spoelen 
Grondeis “ PV “ Praktisch vrij; er mag een zeer beperkte hoeveelheid grond aanwezig zijn. Er mogen geen kluitjes of losse grond die door uitkloppen te 

verwijderen is, meer aanwezig zijn. 
Handelseenheid *) De voor het betrokken afzetstadium kleinste commercieel toepasbare of anders bruikbare eenheid, die onderdeel van een partij kan zijn 

of de gehele partij kan omvatten. 
Handelszaad **) Zaad, dat soortecht is en dat, behoudens het bepaalde in …voldoet aan bepaalde voorwaarden. 
Herverpakken Een product, ná import, opnieuw van een (andere of dezelfde) verpakking voorzien, waarbij het product geacht wordt blootgesteld te zijn 

geweest aan enig fytosanitair risico. 
Hout- biologisch Het centrale gedeelte van een stam of een tak, dat door de groeizone (= cambium) in lagen cellen naar binnen toe is afgezet. 
Hout- EU definitie  fytosanitair 
*) 

Tenzij anders bepaald, wordt hout alleen als een ‘plantaardig product’  beschouwd indien het voldoet aan één of meer van de volgende 
criteria:  

  a) het heeft geheel of gedeeltelijk zijn natuurlijke ronde oppervlak, met of zonder schors behouden;  
  b) het heeft door zagen, snijden of kloven zijn natuurlijke ronde oppervlak niet behouden;  
  c) het heeft de vorm van plakjes, spanen, deeltjes, zaagsel, resten, schaafsel of afval van hout, en het heeft geen verwerking ondergaan 

waarbij gebruik is gemaakt van lijm, hitte of druk dan wel een combinatie daarvan om pellets, briketten, plaathout of spaanplaat te 
produceren;  

  d) het wordt gebruikt of is bestemd om te worden gebruikt als verpakkingsmateriaal, ongeacht of het al dan niet werkelijk wordt gebruikt 
voor het vervoer van goederen;    

Houtige planten Planten met een houtachtige stengel of stam 
Houtdeeltjes Hout met of zonder bast in de vorm van plakjes, spanen, kleine stukjes, zaagsel, resten en afval van hout 
Identiteitscontrole  (Oude benaming) zie Overeenstemmingscontrole. 
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IMSOC ****) Geautomatiseerd informatiemanagementsysteem voor officiële controles, opgericht en beheerd door de Europese Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten, voor de geïntegreerde werking van de mechanismen en instrumenten voor het beheer, de verwerking en 
de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens, informatie en documenten betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten. 
IMSOC omvat bijvoorbeeld TRACES. 

In het Verkeer brengen Verkopen, te koop aanbieden of afleveren, alsmede in- en uitvoeren van en naar lidstaten 
In-vitrovermeerdering **) Een snelle vermeerdering van kleine stukjes plant in reageerbuizen of potjes in het laboratorium 
Incidentie *) Het percentage of aantal eenheden van een plaagorganisme in een monster, zending, veld of andere omschreven populatie. 
Inperking *) De toepassing van fytosanitaire maatregelen in en rond een besmet gebied om te voorkomen dat een plaagorganisme zich verspreidt. 
Invoeren (=importeren)  Brengen in Nederland (Toelichting in de PZW: De definitie van ‘invoeren’ beoogt aan te geven dat het niet om de douanetechnische 

betekenis gaat maar om de feitelijke betekenis van het woord, te weten het overschrijden van de grens. Of er sprake is van in het vrije 
verkeer brengen doet dus niet ter zake. Onder ‘Invoering’ is derhalve tevens ‘doorvoeren’ begrepen.)  

Invoervergunning Officieel document dat toestemming verleent voor de import van een product dat in overeenstemming is met gespecificeerde 
fytosanitaire voorwaarden. 

Informatieprotocol Protocol, als bedoeld in artikel 18 van Management Overeenkomst Plantkeur 
Inspectie (Fysieke) Officieel visueel onderzoek van planten, plantproducten of andere artikelen die in de fytosanitaire richtlijnen van het importerende land 

worden vermeld, om vast te stellen of er organismen in voorkomen en /of de zending voldoet aan de fytosanitaire regelgeving. 
Inspectie (fytosanitaire) Fytosanitaire controle, waarbij de identiteit van het product wordt vastgesteld (document of identiteitscontrole), het product beoordeelt 

wordt of het voldoet aan de fytosanitaire regelgeving (fysieke inspectie) en een afhandeling plaatsvindt van de bijbehorende documenten 
(documentafhandeling). 

Inspectiebiljet (IB) Een door de Keuringsdienst of NVWA verstrekt, officieel document. Bewijs van inspectie en goedkeuren van de omschreven zending voor 
het op het IB vermelde bestemmingsland. Binnen de geldigheidstermijn *) kan het ingewisseld worden tegen een fytosanitair certificaat. 
*)  geldigheidstermijn algemeen: binnen de voor het product geldende termijn ingewisseld door of namens de NVWA verstrekt 

Inspectiecentrum ***) Een aparte ruimte in een grenscontrolepost die is ingericht voor de uitvoering van officiële controles van en andere officiële activiteiten 
betreffende dieren en goederen die binnen de reikwijdte van de aanwijzing van de grenscontrolepost vallen. 

Inspectielijst Formulier dat gebruikt wordt bij de exportinspecties voor vermelding van de te inspecteren partijen, alsmede de inspectieresultaten. 
IPPC International Plant Protection Convention van de FAO (Rome 6 december 1951) 
  Nederlandse benaming: Internationaal Verdrag voor de bescherming van Planten 
ISPM 15 “International Standards for Phytosanitary Measures” No. 15 ; een wereldstandaard, waarin een aantal gestandaardiseerde 

behandelingen zijn opgenomen, die kunnen worden toegepast op houten verpakkingen ter voorkoming van verspreiding van schadelijke 
organismen van planten. 

Kandidaat-
prebasismoederplanten **) 

Planten die het uitgangspunt zijn van het productie- en certificeringsproces van teeltmateriaal en fruitgewassen. 

KCB Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit 
Kernhout Gedeelte van het hout, waarvan de cellen in de levende boom reeds zijn afgestorven. 
Keuringsdienst Keuringsdienst die krachtens mandaat van de Minister, fytosanitaire taken verricht, dit zijn de BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw. 
Kiln drying; KD Proces waarbij hout wordt gedroogd in een gesloten kamer met hitte en/of luchtvochtigheid controle om een vereiste vochtigheidsgehalte 

van het hout te bereiken. (bv.  <20% vocht berekend op de droge stof). Een uitgevoerde behandeling wordt aangegeven met een KD 
stempel op het hout of de verpakking ervan. 
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Kleinverpakking Detailhandelsverpakking zoals blisters, cappers (verpakkingen bestemd voor de eindgebruiker/consument) 
‘Kopie conform origineel’ Fotokopie van een fytosanitair certificaat, voorzien van een ( ‘nat’ / origineel ) stempel met de tekst ‘Copy conform original’.  Voor re-

exportdoeleinden heeft een dergelijke kopie de status van origineel (export) certificaat.  
Kokosgruis Materiaal dat tussen de vezels van de schil van een kokosnoot zit. Kokogruis wordt ook wel kokospeat genoemd. 
Kokospeat Materiaal dat tussen de vezels van de schil van een kokosnoot zit. Kokospeat wordt ook wel kokosgruis genoemd. 
Kokosvezels Een vezel gewonnen uit de schil van een kokosnoot. 
Kopra Gedroogd vruchtvlees van de kokosnoot. 
Kruidachtige plant Planten die onder natuurlijke omstandigheden bladeren en stengels hebben die aan het eind van het groeiseizoen bovengronds 

afsterven. Ze hebben geen houtachtige stengel en geen of nauwelijks secundaire diktegroei. Een kruidachtige plant kan eenjarig, 
tweejarig of vast zijn. 

Kwekerszaad **) Zaad van de generaties die voorafgaan aan Basiszaad. 
Land van origine Voor planten: Het land waar de planten gegroeid zijn. Voor plantaardige producten: Het land waar de planten, waarvan het product is 

verkregen zijn gegroeid. Voor andere gereguleerde producten: het land waar het product voor het eerst is blootgesteld aan (mogelijke) 
besmetting door ziekten en plagen. 

Landplant Het ondergrondse deel van een overblijvende vaste plant geteeld in open grond 
Leveranciersdocument Officieel document uitgegeven door één van de Keuringsdiensten; dit document kan tevens als plantenpaspoort fungeren 
Lidstaat Land behorende tot de Europese Unie 
Loofhout Hout van bomen behorende tot de botanische groep dicotyledonen 
Luchtwortels Wortels die zijn ontwikkeld aan bovengrondse delen en die nog niet in contact zijn geweest met groeimedium 
Materiële controle ***) Controle betreffende dieren of goederen en, in voorkomend geval, betreffende verpakkingen, vervoermiddelen, etikettering en 

temperatuur, alsmede bemonstering voor analyses, tests en diagnoses en andere controles die noodzakelijk zijn om de naleving van de 
regels te verifiëren. 

MB behandeling 
(Methylbromide) 

Het begassen van producten met methylbromide (MB) volgens vastgelegde specificaties. Per 18 maart 2010 is deze begassing in de EU 
niet meer toegestaan. 

Meskant gezaagd Zodanig gezaagd dat op de hoeken de schors niet meer te zien is 
Microvermeerdering **) De snelle vermenigvuldiging van plantaardig materiaal voor de productie van een groot aantal planten door middel van de in-vitrokweek 

van gedifferentieerde bladknoppen of meristemen van een plant. 
Minister Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Moederplant **) Een geïdentificeerde plant waarvan materiaal wordt genomen met het oog op voortplanting 
Monitoringswerkzaamheden Uitvoering van routinematige inspecties (anders dan de import- en exportinspecties) naar de aanwezigheid van quarantaine- en 

quarantainewaardige organismen en niet eerder aangetroffen organismen. 
Mout Kunstmatig ontkiemd en weer gedroogd graan. 
MV (medium vrij) Vrij van alle delen van groeimedium; dit kan worden bereikt door spoelen 
Naaldhout Hout van bomen behorende tot de botanische groep gymnospermen 
NAK Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 
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Nagenoeg vrij van 
plaagorganismen **) 

De mate waarin andere plaagorganismen dan EU-quarantaineorganismen of ZP-quarantaineorganismen op de voor opplant bestemde 
planten of fruitgewassen aanwezig zijn, die voldoende laag is om een aanvaardbare kwaliteit en bruikbaarheid van die planten te 
waarborgen 

Naktuinbouw Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 
Niet eerder aangetroffen 
organisme 

Mogelijk schadelijk organisme dat tijdens een fytosanitaire inspectie wordt aangetroffen en dat daarvoor nog nooit of slechts zelden is 
waargenomen, maar in ieder geval nog niet is beoordeeld door de NVWA 

NPPO National Plant Protection Organisation zoals bedoeld in artikel IV van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten 
NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit     Uitvoerende Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Per 01-01-

2012 ontstaan uit de fusie van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA). Heeft o.a. de NPPO taken, zoals ziekten en plagen in de plantaardige sector weren, beheersen en waar nodig (helpen) 
bestrijden, en verantwoordelijk voor het uitvoeren of doen uitvoeren van wet - en regelgeving op het gebied van inspecties van planten 
en plantaardige producten, voor kennisopbouw en kennisoverdracht, en nationaal referentielaboratorium belast met fytosanitaire 
diagnostiek.  

Officieel Vastgesteld, geautoriseerd of uitgevoerd door een nationale plantenziektekundige dienst. 
Officieel certificaat ***) Een papieren of elektronisch document dat door de certificerende functionaris is ondertekend en een garantie biedt voor de naleving van 

een of meer voorschriften en regels. 
(andere) officiële  
activiteiten ***) 

Andere activiteiten dan officiële controles, die worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten of de gemachtigde instanties of 
natuurlijke personen aan wie  bepaalde andere officiële activiteiten zijn gedelegeerd, met inbegrip van activiteiten om de aanwezigheid 
van dierziekten of schadelijke organismen bij planten vast te stellen, de verspreiding van die dierziekten of schadelijke organismen bij 
planten te voorkomen of in te perken of die dierziekten of schadelijke organismen bij planten uit te roeien, het verlenen van 
vergunningen of erkenningen en de afgifte van officiële certificaten of officiële verklaringen. 

Officiële certificering ***) De procedure waarmee de bevoegde autoriteiten een garantie bieden voor de naleving van een of meer voorschriften en regels. 
Officiële controles ***) De activiteiten die worden verricht door de bevoegde autoriteiten of de gemachtigde instanties of natuurlijke personen aan wie 

overeenkomstig deze verordening bepaalde officiële controletaken zijn gedelegeerd, teneinde te verifiëren of: 
a) de exploitanten de regels naleven, en 
b) dieren of goederen voldoen aan eisen en regels, met inbegrip de regels voor de afgifte van een officieel certificaat of een officiële 
verklaring. 

Officiële inbewaringneming 
***) 

De procedure waarmee de bevoegde autoriteit verhindert dat dieren en goederen waarop officiële controles van toepassing zijn, worden 
vervoerd of gemanipuleerd in afwachting van het besluit over de bestemming ervan; deze procedure omvat de opslag door exploitanten 
volgens de aanwijzingen en onder controle van de bevoegde autoriteiten. 

Officiële plantengezondheids- 
functionaris ***) 

Door de bevoegde autoriteiten al dan niet als eigen personeel aangewezen natuurlijk persoon die passend opgeleid is om officiële 
controles en andere officiële activiteiten te verrichten. 

officiële verklaring *) 

Een fytosanitair certificaat als voorgeschreven in artikel 71 van Verordening (EU) 2016/2031, een plantenpaspoort als voorgeschreven in 
artikel 78 van die verordening, het merkteken op houten verpakkingsmateriaal, hout of andere materialen als bedoeld in artikel 96 van 
die verordening, of een officiële verklaring als bedoeld in artikel 99 van die verordening; 

Officiële verklaring ***) Etiket, merk of andersoortige verklaring die wordt afgegeven door de exploitanten onder toezicht, via specifieke officiële controles, van 
de bevoegde autoriteiten dan wel door de bevoegde autoriteiten zelf, en een garantie biedt voor de naleving van een of meer 
voorschriften en regels. 
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Ompakken Is anders inpakken; met behoud van de kleinste eenheid. Waarbij geen fytosanitair risico aanwezig is. Bijvoorbeeld; de zending wordt 
opgesplitst in meerdere kleinere zendingen.  

Opdrachtformulier voor 
planten-materiaal (model PD 
0501) 

Formulier voor het inzenden van monsters ten behoeve van laboratoriumonderzoek bij de NVWA 

Opplant *) Iedere handeling betreffende het plaatsen van planten in een groeimedium, het enten of soortgelijke handelingen, teneinde hun verdere 
groei, reproductie of vermeerdering te bewerkstelligen. 

Overblijvende planten Planten waarvan de bovengrondse delen ieder jaar afsterven, maar de ondergrondse delen overleven c.q. in een tijdelijke rustfase 
overgaan. 

Overeenstemmings 
-controle ***) 

Visuele inspectie om te verifiëren of de inhoud en etikettering van een zending, met inbegrip van de merken op dieren, zegels en 
vervoermiddelen, overeenstemmen met de informatie in de officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten die de 
zending vergezellen. 

Partij  Een hoeveelheid planten of plantaardige producten van één herkomst en soort, identificeerbaar door zijn homogene samenstelling en die 
als afgeronde hoeveelheid voor een bepaalde bestemming wordt geïnspecteerd. 

Partij *) Een aantal eenheden van een handelsartikel, dat herkenbaar is door de homogeniteit van de samenstelling, oorsprong en andere 
relevante elementen, en dat deel uitmaakt van een zending. 

Partij **) Een aantal eenheden van één product, identificeerbaar door zijn homogene samenstelling en oorsprong; 
Perliet Ruw perliet is een anorganisch vulkanisch gesteente. In de agrarische sector wordt geëxpandeerd perliet gebruikt. Wordt gebruikt om de 

structuur van de groeimedium te verbeteren. 
Perkgoed Één- en tweejarige planten bestemt voor sierdoeleinden 
Plaagorganisme *) Schadelijk organisme  ( in de ruimste zin d.w.z. Omvat Q-organismen, RNQP-organismen, K-organismen en andere organismen) 
Plantparasitaire organisme*) Voor planten en plantaardige producten schadelijke organisme. 
Plantaardige producten Niet (industrieel) verwerkt materiaal van plantaardige oorsprong, inclusief granen, en die verwerkte producten die, op basis van hun 

eigenschappen of aard van de bewerking, een risico vormen voor de introductie en verspreiding van ziekten en plagen. (FAO definitie) of 
Onbewerkte grondstoffen van plantaardige oorsprong alsmede bewerkte producten die door hun aard of de aard van hun verwerking een 
risico kunnen vormen van verspreiding van quarantaineorganismen. 

Planten: *) Onder planten wordt verstaan: levende planten en de volgende levende delen van planten: a) zaden in botanische zin, met uitzondering 
van niet voor opplant bestemde zaden; b) vruchten in botanische zin; c) groenten; d) wortelknollen, stengelknollen, knollen, bollen, 
wortelstokken, wortels, onderstammen, stolonen; e) scheuten, stengels, uitlopers; f) (snij)bloemen; g) takken, met of zonder loof; h) 
gevelde bomen die nog van loof zijn voorzien; i) bladeren, loof; j) plantenweefselculturen, met inbegrip van celculturen, kiemplasma, 
meristemen, chimere klonen, microvermeerderd materiaal; k) levende stuifmeelkorrels en sporen; l) knoppen, oculatiehout, stekken, 
enten, entelingen. 

Planten bestemd voor 
eindverbruiker 

Planten die op de veiling worden aangevoerd, en/of in gelijkwaardige vorm worden verhandeld, en/of klaargemaakt zijn en gereed voor 
verkoop aan de consument 

Planten bestemd voor 
opplant*) 

Planten die bedoeld zijn om geplant te blijven, te worden geplant of opnieuw te worden geplant 
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Planten in tissue cultuur/ in 
vitro 

Planten in een afgesloten transparante steriele container op een kunstmatige voedingsbodem. 
T.b.v. import: Ook indien de planten direct na het verwijderen van de voedingsbodem in een steriele omgeving in steriele en gesealde, 
dus luchtdichte, zakjes zijn verpakt. 

Plantenpaspoort Een begeleidend document: een officieel label dat bewijst dat aan de fytosanitaire normen en de bijzondere eisen die in Verordening EU 
2016/2031 zijn vastgesteld, is voldaan. Dit document bevat een aantal verplichte kenmerken en gegevens en is aangebracht door of 
namens de officiële instantie van een Lidstaat. 

Pollen Stuifmeel 
Praktisch vrij (organismen) Een zending, veld of groeiplaats wordt praktisch vrij verklaard, wanneer er niet meer organismen worden gevonden in aantallen of 

hoeveelheden dan op grond van goede bedrijfsvoering en handelspraktijken in productie en afzet verwacht mogen worden. Vuistregel, 
die de NVWA hanteert is een maximale aantasting van 1%. 

Pre-basis materiaal **) Teeltmateriaal a) dat volgens algemeen aanvaarde methoden is geproduceerd ter instandhouding van de identiteit van het ras, met 
inbegrip van de relevante ….. kenmerken, alsmede ter voorkoming van ziekten en dat dient voor de productie van basismateriaal of 
ander gecertificeerd materiaal …enz. 

Pre basis-moederplant *) Moederplanten voor de productie van prebasismateriaal 
Productiebedrijf Een productie-eenheid gevestigd op één locatie (en in geval het een lid van de veiling betreft, de aanvoer plaatsvindt onder hetzelfde 

veilingnummer.) 
Professionele  
Marktdeelnemer *) 

Elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die zich beroepshalve bezighoudt met en wettelijk verantwoordelijk is voor één of 
meer van de volgende activiteiten met betrekking tot planten, plantaardige producten en andere materialen: a) opplant; b) veredeling; 
c) productie, met inbegrip van groei, vermeerdering en verzorging; d) binnenbrengen op, verkeer binnen en weg van het grondgebied 
van de Unie; e) op de markt aanbieden; f) opslag, verzameling, verzending en verwerking. 

Protected zone Zie Beschermd Gebied  
PSI-artikelen Producten die voorafgaande aan verzending onderworpen worden aan een zgn. pre-shipment inspection. Dit is de importinspectie door 

de fytosanitaire dienst van het bestemmingsland, uitgevoerd in het land van (her)verzending. 
Quarantaine organismen Voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen die in de EU-regelgeving als zodanig zijn aangewezen, alsook schadelijke 

organismen die door landen buiten de Europese Unie als zodanig zijn aangemerkt, voor export naar die derde landen 
Qurantainestation *) Elk officieel station voor het in quarantaine houden van plaagorganismen, planten, plantaardige producten of andere materialen. 
Quarantainewaardige 
organismen 

Schadelijke organismen die in de EU-regelgeving niet als zodanig zijn aangewezen, maar met betrekking tot welke bij of krachtens de 
Plantenziektewet ter wering en bestrijding is bepaald dat  maatregelen dienen te  worden uitgevoerd en waarvoor nog dient te worden 
vastgesteld of de quarantainestatus aan dit organisme wordt toegekend 

Re-export: Het herverzenden van planten, plantaardige producten of andere gereguleerde artikelen die zijn ingevoerd en opgeslagen, opgesplitst, of 
van een andere verpakking zijn voorzien of op andere wijze zijn blootgesteld aan besmetting door ziekten en plagen. 

Re-exportcertificaat (Fytosanitair) Certificaat voor herverzending, volgens het model (tekst) van het IPPC. Het door de NVWA voor re-export gebruikte 
certificaat is het ‘model 20’.  (N.B.: Een geldig re-export certificaat bestaat altijd uit 2 documenten: een gewaarmerkt fytosanitair 
certificaat van het land van origine of een gewaarmerkte kopie daarvan + een gewaarmerkt certificaat voor re-export) 

Risico ***) Functie van de kans op een nadelig effect op de gezondheid van mensen, dieren of planten, het dierenwelzijn of het milieu, en van de 
ernst van dat effect, voortvloeiend uit een gevaar. 

RNQP **) Regulated Non Quarantine Pest = Gereguleerd Niet-quarantaine organisme 
Rondhout Stamhout, op lengte gebracht, al dan niet ontdaan van schors (en spint) en (of) aan de voet beslagen. 
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Schadelijke organismen Alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten. 
Schors Afgestorven bast 
Siertak Het van een plant gesneden deel dat vanwege de sierwaarde van bijvoorbeeld het blad of de bes wordt verhandeld. Zie ook snijbloem.  

De mate waarin de steel is verhout is niet relevant. Voorbeeld: een dikke ‘tak‘ van Syringa met bloem is een snijbloem en dus geen 
siertak. 

Sierteeltproducten Producten bestemd voor sierteelt, waaronder onder meer: snijbloemen, potplanten, stekken, in-vitro materiaal, laan-, sier- en 
vruchtbomen, struiken, vaste planten, waterplanten, heesters, enthout, oculatiehout, bloembollen op pot. 

Snijbloem Het van een plant gesneden deel dat vanwege de bloem wordt verhandeld. Zie ook siertak. 
Spint, spinthout Het gedeelte van het hout, dat in de levende boom nog actieve cellen bevat. 
Spoelen Het met water reinigen van een product, dusdanig dat aan de buitenzijde dan wel in het wortelgestel geen grond/groeimedium meer 

wordt aangetroffen 
Standaard materiaal **) Materiaal dat (voldoende) rasecht en raszuiver is en voornamelijk bedoeld is voor het voortbrengen van plantmateriaal voor teelt van 

materiaal voor eindgebruik  of materiaal voor eindgebruik. 
Standaard zaad **) Zaad, dat voldoende rasecht en raszuiver is en dat vooral voor de voortbrenging van groenten… enz. 
Steekproef Inspectie van 1 partij 
Stuwhout Hout dat wordt gebruikt om andere ladingen vast te zetten of te ondersteunen, zonder geassocieerd te blijven met de lading. Voor 

stuwhout met een dikte van ten hoogste 6 mm, en verwerkt hout waar bij de productie van dit verwerkt hout gebruik is gemaakt van 
lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan, wordt geen behandeling noodzakelijk geacht in ISPM15. 

systeembenadering De integratie van verschillende risicobeheersmaatregelen, waarvan er ten minste twee onafhankelijk functioneren en die, wanneer zij 
samen worden toegepast, het passende beschermingsniveau bereiken tegen EU-quarantaineorganismen, ZP-quarantaineorganismen en 
plaagorganismen waarop de krachtens artikel 30 van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde maatregelen van toepassing zijn. 

Teeltmateriaal Plantmateriaal en alle plantedelen met inbegrip van onderstammen, bestemd voor vermeerdering en de productie van gewassen. 
Teeltmateriaal van 
fruitgewassen, alsmede van 
fruitgewassen die voor de 
fruitteelt worden gebruikt **) 

Conform Verkeersrichtlijn 2008/90/EG: “teeltmateriaal” : zaad, plantendelen en alle plantmateriaal, inclusief onderstammen, bestemd 
voor de vermeerdering en de productie van fruitgewassen en „fruitgewassen”: planten die bestemd zijn om, nadat zij in de handel zijn 
gebracht, te worden uitgeplant of herplant; 

Teeltmateriaal en plantgoed 
van groentegewassen (m.u.v. 
zaden) **)n 

Conform Verkeersrichtlijn 2008/72/EG, de in bijlage 1 vermelde groentegewasen: Ui,/Echalion, Sjalot, Stengelui, Prei, knoflook, Bieslook, 
Kervel, Bleekselderij, Knolselderij, Asperge, Rode biet inclusief  Cheltenham  beet, Snijbiet, Boerenkool, Bloemkool, Broccoli, Spruitkool, 
Savooiekool, Wittekool, Rodekool, Koolrabi, Chinese kool, Meiraap/stoppelknol, Paprika en Peper, Krulandijvie, Andijvie, Witlof, 
Bladcichorei, Cichorei voor de industrie, Watermeloen, Meloen, Komkommer, Augurk, Pompen, Courgette, Artisjok,Kardoen, Wortel, 
Voederwortel, Knolvenkel, Sla, Tomaat, Peterselie, Pronkboon, Stamboon, Stokboon, Kreukzadige doperwt, Rondzadige doperwt, Peul, 
Radijs, Ramennas, Rabarber, Schorseneer, Aubergine, Spinazie, Veldsla, Tuinboon, Suikermais en pofmais teeltmateriaal: plantendelen 
en alle plantmateriaal met inbegrip van onderstammen, bestemd voor de vermeerdering en de productie van groentegewassen en 
plantgoed: volledige planten en plantendelen, waaronder voor geënte planten de enten inbegrepen die bestemd zijn om te worden 
uitgeplant voor de productie van groentegewassen. 

Teeltmateriaal van 
siergewassen **) 

Conform Verkeersrichtlijn 98/56/EG: Plantmateriaal bestemd voor de vermeerdering van siergewassen; of de productie van 
siergewassen; in geval van productie uitgaande van complete planten is deze definitie evenwel alleen van toepassing voorzover de 
ontstane siergewassen bestemd zijn om verder in de handel te worden gebracht;  Vermeerdering: reproductie op vegetatieve of andere 
wijze. 
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Test *) Een officieel onderzoek, anders dan een visueel onderzoek, om te bepalen of plaagorganismen voorkomen of om plaagorganismen te 
identificeren. 

Toetsing **) Onderzoek, anders dan een visuele inspectie 
Toezicht van de 
douaneautoriteiten ***) 

De activiteiten die door de douaneautoriteiten in het algemeen worden ontplooid teneinde te zorgen voor de naleving van de 
douanewetgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van toepassing zijn. 

Toezichtprotocol Protocol, als bedoeld in artikel 4 van Management Overeenkomst Plantkeur 
Tolerantie /  Toegestaan percentage van een partij / steekproef dat mag zijn aangetast door betreffend organisme.  
0-tolerantie Indien er een 0-tolerantie geldt, wil dit zeggen dat het betreffende organisme absoluut niet in de partij / steekproef mag voorkomen. Een 

vondst van 1 (besmet) exemplaar betekent afkeuren. 
Traceerbaarheidscode *) Een letter-, cijfer- of alfanumerieke code ter identificatie en tracering van een zending, partij of handelseenheid, met codes die verwijzen 

naar een partij, batch, serie, productiedatum of naar documenten van professionele marktdeelnemers. 
Traces ****) Systeemcomponent van IMSOC (zie IMSOC). CHEDs worden hierin aangemaakt. 
Transhipment (overgeladen 
zendingen) ***) 

De termijnen en regelingen voor de uitvoering van documentencontroles en, indien noodzakelijk, overeenstemmingscontroles en 
materiële controles van categorieën dieren en goederen waarop de in artikel 47, lid 1, bedoelde officiële controles van toepassing zijn en 
die de Unie uit een derde land binnenkomen over zee of door de lucht, wanneer die goederen of dieren uit een vaartuig of vliegtuig 
worden gehaald en onder douanetoezicht naar een ander vaartuig of vliegtuig in dezelfde haven of op dezelfde luchthaven worden 
overgebracht met het oog op verder vervoer. 

Transit (doorvoer) ***) a) Vervoer, onder douanetoezicht, van een derde land naar een ander derde land, over het grondgebied van de Unie, of 
b) vervoer van het grondgebied van de Unie naar een ander deel van het grondgebied van de Unie, over het grondgebied van een derde 
land. 

Transito Zendingen, die in douaneverband Nederland passeren. Waarbij gewaarborgd moet zijn dat er geen fytosanitair risico bestaat voor 
Nederland. 

Tweedelijns diagnostisch 
onderzoek 

Onderzoek volgend op het eerste lijns diagnostisch onderzoek waarmee de aanwezigheid en taxonomische identiteit van een  
aangetroffen organisme definitief wordt vastgesteld overeenkomstig de laatste wetenschappelijke inzichten en de geldende internationale 
protocollen 

Tweejarige plant Plant die in het eerste levensjaar groeit en in het tweede levensjaar bloeit en zaad geeft. 
Uitroeiing *) De toepassing van fytosanitaire maatregelen om een plaagorganisme uit een gebied te verwijderen. 
uitvoeringsprotocol Protocol, als bedoeld in artikel 4 van Management Overeenkomst Plantkeur 
Vaste plant Het ondergrondse deel van een plant die onder geschikte omstandigheden meer dan één jaar de cyclus, van bloei tot zaad, voltooit. 
Vastleggen Verklaren dat een zending of delen van een zending tot nader order bijeen moet(en) worden gehouden, afzonderlijk van andere 

zendingen en niet mag (mogen) worden vervoerd. 
Veen Aard- of grondsoort die grotendeels is samengesteld uit gedeeltelijk verkoolde planten (grondstof voor turf). Veen wordt gevormd in 

zuurstofarme en natte/vochtige omstandigheden. 
Veengrond Grond die groetendeels uit veen bestaat. 
Veenmos Geslacht van bladmossen (= Sphagnum) op de hoge venen die van boven aangroeien en vanonder afsterven. Wordt ook wel Sphagnum 

genoemd. 
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Vermiculiet Een soort kleimineraal dat behoort tot de phyllosilicaat mineralen. In de agrarische sector wordt geëxfolieerd vermiculiet gebruikt. Wordt 
gebruikt als zaaimedium of om de structuur van het groeimedium te verbeteren. 

Vezels Lang en dun, draadvormig deeltje van een stof. 
Verificatie Gestandaardiseerde vaststelling van de taxonomische identiteit van een aangetroffen organisme op basis van één verificatiestap wanneer 

hiermee, op basis van ervaring en internationaal draagvlak, de aanwezigheid en identiteit van het organisme met een zekerheid of 
betrouwbaarheid van meer dan 98% vast kan worden gesteld. 

Verificatieprocedures voor 
controles ***) 

Door de bevoegde autoriteiten ingevoerde regelingen en ondernomen acties om te garanderen dat de officiële controles en andere 
officiële activiteiten consistent en doeltreffend zijn. 

Vernietigen Het onschadelijk maken van een quarantaine organisme door middel van storten, verbranden, verhitten of toepassing van chemische 
middelen met als doel ieder fytosanitair risico uit te sluiten en waarbij de zending niet meer in het verkeer kan worden gebracht. 

Verordening (EU) 2016/2031 Verordening van 26 oktober 2016 van het Europees parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen 
plaagorganismen bij planten.  (‘opvolger’ van o.a. 2000/29/EU (Fytorichtlijn)) 

Verpakkingshout (EU 
fytosanitair) 

Verpakkingsmateriaal van hout, in de vorm van pakkisten, kratten, trommels en soortgelijke verpakkingen, laadborden, laadkisten en 
andere laadplateaus, opzetranden voor laadborden, die worden gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen, met uitzondering 
van ruwhout met een dikte van ten hoogste 6 mm en verwerkt hout waar bij de productie van dit verwerkt hout gebruik is gemaakt van 
lijm, warmte en druk, of een combinatie daarvan  

Verpakte goederen ***) Goederen in elk type verpakking die de goederen volledig omsluit om lekken en verlies van inhoud te voorkomen. 
Vestiging *) Duurzame aanwezigheid, in de nabije toekomst, van een plaagorganisme in een gebied nadat een plaagorganisme het gebied is 

binnengedrongen. 
Vierkant behakt of gezaagd Hout dat zodanig is behakt of gezaagd dat bij dwarsdoorsnede een vierkant ontstaat 
Volle grondteelt Teelt van gewassen in de grond  
Visuele inspectie **) Het onderzoek van planten of delen van planten, met het blote oog, een lens, stereoscoop of microscoop; 
Vrij Een zending, veld of groeiplaats wordt vrij verklaard, wanneer er geen ziekte(s) worden gevonden in aantallen of hoeveelheden zoals 

omschreven in fytosanitaire procedures. 
Waarmerken Het door een daartoe bevoegde ambtenaar van de NVWA, keurmeester, inspecteur of ander daartoe gemachtigd persoon van een 

keuringsdienst plaatsen van het PD-waarmerkstempel en handtekening op een volledig en correct ingevuld fytosanitair certificaat. 
Hiermee verkrijgt het certificaat geldigheid. 

Wijnstok  **) Planten van het geslacht Vitis (L.), bestemd voor de voortbrenging van druiven of het gebruik als teeltmateriaal voor deze zelfde planten 
Zaad van graangewassen **) Zaaizaad van granen conform Verkeersrichtlijn 66/402/EEG: Granen : de planten van de volgende soorten : haver, tweerijige gerst, 

meerrijige gerst, rijst, rogge, zachte tarwe, harde tarwe, spelt en maïs . 
Zaad van 
Groenvoedergewassen **) 

Zaaizaad van groenvoedergewassen conform Verkeersrichtlijn 66/401/EEG:  Grassen: Struisgrassen, Beemdvossestaart, Frans 
raaigras,,Kropaar, Rietzwenkgras, Schapegras, Beemdlangbloem, Roodzwenkgras, Raaigrassen, Timothee, Beemdgrassen, Goudhaver  
Vlinderbloemigen: Rolklaver, Lupinen met uitzondering van overblijvende lupinen, Hopperupsklaver, Lucerne, Gele lucerne, Steenklaver, 
Voedererwten, Bastaardklaver, Incarnaatklaver, Rode klaver, Witte klaver, Wikken met uitzondering van bonenplanten 

Zaad van oliehoudende planten 
en vezelgewassen **) 

Zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen conform Verkeersrichtlijn 2002/57/EG: Aardnoot, Sareptamosterd, Koolzaad, 
Bruine mosterd, Raapzaad, Hennep, Saffloer, Karwij, Soja, Katoen, Zonnebloem, Vezelvlas, Oliehoudend vlas, Blauwmaanzaad, Gele 
mosterd. 

Zaaizaden Zaden in botanische zin; bestemd voor zaaidoeleinden. 
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Zending Een hoeveelheid planten, plantaardige producten of groeimedium bestaande uit één of meer partijen, die vermeld worden op één 
fytosanitair certificaat 

Zending ***) Een hoeveelheid goederen vallend onder hetzelfde officiële certificaat, dezelfde officiële verklaring of hetzelfde andere document, die met 
hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en vanuit hetzelfde grondgebied of derde land komen. 

 


