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PSI VS-Canada 
 

Pre-Shipment Inspectie 

 

• Op verzoek van Anthos te Hillegom worden zendingen bloembollen en vaste 

planten en Allium (plantuien, plantsjalotten) door Amerikaanse (USDA-APHIS) en 

Canadese (CFIA) inspecteurs voor verzending geïnspecteerd. Hierdoor wordt 

voorkomen dat zendingen onnodig worden opgehouden bij aankomst in de VS en 

Canada. 

 

• De PSI-inspecties worden alleen uitgevoerd op de daartoe officieel aangewezen 

producten. Zie hiervoor het document PSI producten VS / Canada op de website 

van de NVWA. Voor VS geldt dat producten niet zonder een PSI-inspectie 

verzonden mogen worden, naar Canada is dat wel mogelijk.  

 

• Aanvraag van inspectie geschiedt via de eigen keuringsdienst of via 

www.exportinspectie.nl van Anthos. Een PSI-inspectie wordt pas uitgevoerd nadat 

de zending eerst door de keuringsdienst is geïnspecteerd. Het PSI-bezoek vindt 

altijd plaats de dag na het bezoek van de keuringsdienst. 

 

• De partijen moeten in “bulk” en voor het inpakken ter inspectie worden 

aangeboden. De partijen moeten vermeld worden op een daartoe bestemde 

inspectielijst (Tab 11 06). 

Indien er sprake is van rechtstreeks aan VS/Canada gecertificeerd PSI-materiaal 

uit andere landen (zie register ‘PSI artikelen Canada / VS’ voor toegestane landen 

en producten), dan is een exportinspectie niet nodig. Wel is een identiteitscontrole 

nodig op PSI-materiaal uit andere PSI-programma-landen die via Nederland onder 

het PSI-programma worden geëxporteerd. De betreffende producten met 

herkomst moeten op de inspectielijst(en) vermeld worden.  

 

• Een Nederlandse NVWA-ambtenaar (bezoldigd of onbezoldigd) en de APHIS/CFIA-

inspecteur (het team) voeren gezamenlijk de PSI-inspecties uit. De Nederlandse 

ambtenaar binnen het team draagt zorg voor een vlot verloop en een juiste 

uitvoering van de PSI-inspecties. Hij informeert op het bedrijf welke producten 

gereed staan voor de inspectie en wijst deze aan zijn buitenlandse collega aan. 

Indien nodig overtuigt hij zich aan de hand van de inspectielijst. 

 

• De normen die bij deze inspecties worden gehanteerd, staan vermeld in de 

landeneisen Bloembollen en Sierteelt van Canada en de VS. 

 

• Paeonia, Aconitum en Astilbe moeten vóór de inspectie door de keuringsdienst, 

een warmwaterbehandeling hebben ondergaan, gevolgd door een 

fungicidebehandeling. Bij de inspectie moet het zgn. ‘kookbewijs’ aanwezig zijn, 

dat door de keuringsdienst is getekend. Voor Warmerdam Spoelbedrijf en Helmus 

geldt een aparte procedure, hierbij wordt het kookbewijs voorzien van een sticker 

(en is dus niet getekend en gestempeld door keuringsdienst). Partijen die niet 

voorzien zijn van een geldig ‘kookbewijs’ worden niet in de inspectie meegenomen. 

Warmwaterbehandeling niet op het certificaat vermelden. 

 

Uitsluitend Nederlands geteelde Convallaria kunnen onder PSI naar VS; partijen 

Convallaria moeten daarom voorzien zijn van een leveranciersdocument; deze zal ter 

controle worden voorgelegd aan Naktuinbouw. Uitsluitend door Naktuinbouw 

geaccordeerde partijen komen in aanmerking. 

Als het Naktuinbouw PSI nummer is gecheckt in de PSI checker en akkoord is 

bevonden, dan hoeft het document niet overlegd te worden. 
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Uitsluitend Nederlands geteelde Paeonia kunnen onder PSI naar VS; partijen Paeonia 

moeten daarom voorzien zijn van een leveranciersdocument.  

Als het Naktuinbouw PSI nummer is gecheckt in de PSI checker en akkoord is 

bevonden, dan hoeft het document niet overlegd te worden. 

 

• Voor Hosta geldt dat uitsluitend partijen onder de PSI naar de VS en Canada kunnen 

worden geëxporteerd onder overlegging van een (kopie) Select Plant Partijverklaring 

Hosta, waarvan de originele verklaring door Naktuinbouw is afgegeven. 

Als het Naktuinbouw PSI nummer is gecheckt in de PSI checker en akkoord is 

bevonden, dan hoeft het document niet overlegd te worden. 

 

• Narcis Klasse ST is toegestaan, mits op het BKD certificaat vermeld staat ‘geschikt 

voor USA/ Canada’. 

 

• Voor Canna moeten handelsbedrijven partijen inkopen bij teeltbedrijven die Canna 

monsters bij de BKD hebben laten opplanten om vast te stellen dat in de partij 

minder dan 10% visuele beelden van canna yellow mottle virus (CaYMV) 

waarneembaar zijn. 

 

• Zendingen, die voor een PSI-inspectie worden aangeboden, moeten duidelijk als 

zodanig zijn te herkennen. Deze zendingen moeten bovendien minimaal 2 meter 

van niet-PSI-materiaal staan of door een fysieke barrière zijn gescheiden. 

 

• Als het aantal afkeuringen op een bedrijf onevenredig hoog dreigt te worden, 

wordt in overleg met de buitenlandse collega de PSI-inspectie gestopt. De 

teamleider Fytosanitair & gewasbescherming West van de NVWA wordt daarover 

onmiddellijk ingelicht. Nadat de zending door de keuringsdienst opnieuw is 

geïnspecteerd en goedgekeurd, kan het PSI-team worden gevraagd de zending 

opnieuw te inspecteren. 

 

• Afgekeurde partijen moeten duidelijk worden gemarkeerd met een daarvoor 

afgesproken standaard sticker/merkteken. Deze sticker/merkteken moet bij de 

afgekeurde partij blijven totdat deze partij is verwijderd van de plaats van 

inspectie. 

 

• Partijen die door het PSI team worden afgekeurd op aaltjes waarvoor voor de VS / 

Canada een 0%-tolerantie geldt (Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides 

ritzemabosi, Aphelenchoides subtenuis, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci 

en Pratylenchus fallax), worden d.m.v. een meldingsformulier (Bon 50) samen met 

de uitslag van het NRC (NVWA) doorgegeven aan de keuringsdienst voor verdere 

afhandeling. Alle partijen met hetzelfde lotnummer zijn uitgesloten van export 

naar VS/Canada. 

  

• Na de inspectie wordt het inspectierapport ingevuld en de inspectielijst 

gewaarmerkt.  

 

• Het team mag gedurende het exportseizoen de paklocaties onderzoeken om zich 

er van te overtuigen dat alles in overeenstemming is met het Workplan. 

 

• Containers / verpakkingsmateriaal gebruikt voor PSI-partijen moeten vrij zijn van 

grond en van ziekten en plagen. 

 

• Partijen vaste planten moeten bij de exportinspectie zijn voorzien van een 

partijnummer, verstrekt door Naktuinbouw. Goedkeuring te velde moet hieruit 

kunnen worden afgeleid. (ingangsdatum 1-7-2017, oogst 2016 is uitgezonderd). 
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Certificering PSI-zendingen 

 

• Op het gezondheidscertificaat dient in box 8 de weeknummers te worden vermeld 

waarin de inspectie heeft plaats gevonden. Voor ingevroren product alleen het 

weeknummer van vertrek van de zending vermelden. Op de in drievoud 

bijgevoegde invoice summary of factuur, moet door de Nederlandse keurmeester 

een stempel en paraaf worden geplaatst. 

 

• Bij waarmerking van het fytosanitair certificaat moet een kopie van de 

gewaarmerkte inspectielijst aanwezig zijn. 

 

• Bij luchtvrachtzendingen moet het gezondheidscertificaat bij de PSI-inspectie reeds 

zijn gewaarmerkt door de keuringsdienst, daar het certificaat door het PSI-team 

wordt gestempeld en ingenomen. 

 

• Bij zeevrachtzendingen dient het gezondheidscertificaat na het laden van de 

containers naar het APHIS/CFIA-kantoor te Hillegom te worden gestuurd.  

 

• Pakketten die door de exporteurs per post worden verzonden, moeten voorzien 

zijn van een speciaal adreslabel, verkrijgbaar bij Anthos. Na inspectie van het 

pakket wordt het certificaat ingenomen en zal de APHIS/CFIA-ambtenaar en 

stempel en handtekening op het label plaatsen. Op het label staat ook het 

certificaatnummer van Model 2. Het APHIS/CFIA-kantoor ontvangt het certificaat + 

invoice summary / summary sheet. 

 

• Op alle uitvoerdocumenten (bill of lading, house airway bill) die de zending 

begeleiden moet aangaande de inhoud vermeld worden “Pre-cleared dormant 

flower bulbs and perennials for the United States and/or Canada”. 

 

• Voor PSI-zendingen via de VS naar Canada kan een extra ‘certificate for re-export 

purposes’ exemplaar worden gewaarmerkt. Deze moet voldoen aan de volgende 

eisen: 

- Op het certificaat in vak 8 de weeknummers ingevuld als op het origineel. 

- Een invoice summary en/of summary sheet worden gewaarmerkt en middels 

het certificaatnummer gekoppeld. Het document mag voorzien zijn van een 

bedrijfslogo. 

- In vak 4 wordt de verwijzing ‘certificate for re-export purposes of: [origineel 

certificaatnummer]’ vermeld. 

 

 

Regelingen PSI-zendingen 

 

• Cites-certificaten moeten door de douane worden afgestempeld en vervolgens naar 

het APHIS/CFIA-kantoor worden gezonden (VS) of met de zending worden 

meegestuurd (Canada). 

 

• Een voor de VS voorgeschreven document EG 110 of 111 (voorheen bekend als 

‘enig document’) moet worden opgemaakt. Deze documenten zijn te verkrijgen bij 

Anthos. 

 

• Wanneer PSI-artikelen worden geëxporteerd, dient op elke collo door de exporteur 

een zgn. "copy certificate of examination" te worden aangebracht. Bij homogene 

verpakking is één verklaring per pallet toegestaan. Deze zijn verkrijgbaar bij 

Athos. Integratie op eigen fust of labels is ook mogelijk. Bij re-export zendingen 
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dient de buitenlandse versie de verpakte bloembollen te vergezellen. 

 

• PSI-artikelen en niet-PSI-artikelen mogen niet naar de VS als één zending en ook 

niet in één container verzonden worden. Bij luchtvrachtzendingen dienen ook 

aparte airway bills gemaakt te worden. Eén exemplaar wordt naar het 

APHIS/CFIA-kantoor te Hillegom gestuurd en het andere exemplaar gaat naar de 

VS. 

 

• PSI-artikelen en niet-PSI-artikelen mogen niet naar Canada als één zending en in 

één container verzonden worden. Bij luchtvrachtzendingen kan één airway bill 

gemaakt te worden. Het PSI-exemplaar wordt naar het APHIS/CFIA-kantoor te 

Hillegom gestuurd ter waarmerking door de PSI inspecteur. Met een ingesloten 

retour enveloppe wordt het gezondheidscertificaat geretourneerd naar de 

exporteur of expediteur. Beide exemplaren, psi en non-psi gaan uiteindelijk naar 

Canada. 

 

• Voor Nymphaea en Butomis geldt dat uitsluitend partijen onder PSI naar de VS en 

Canada kunnen worden geëxporteerd indien ze van op AM bemonsterde 

kwekerijen komen. Ieder najaar wordt het register “Bedrijven met waterplanten   

VS en Canada vrij van Globodera sp.-cysten” door de medewerker van Team 

Expertise Fytosanitair van de NVWA op DPD geactualiseerd. 

 

• Veronica spicata mag alleen geëxporteerd worden als de partij afkomstig is van een 

teeltbedrijf dat vrij bevonden is op basis van een ELISA of PCR-toets, van 

Phytophthora ramorum. Dit bedrijf moet zijn opgenomen in het register Overzicht 

leveranciers waardplanten P. ramorum en P. kernoviae V.S. 

 

• Op de invoice of summary sheet voor VS dient bij vaste planten de opmerking "All 

items are under pre-clearance program. No top growth above 2 inches tolerance" 

geplaatst te worden. 

 

• Na waarmerking van het fytosanitair certificaat dient deze [incl. kopie PD-USA), 

samen met de gestempelde invoice summaries en evt. summary sheet of other 

bulbs (in duplo) gestuurd te worden naar het APHIS/CFIA-kantoor, 

Weeresteinstraat 12, 2181 GA te Hillegom 

 

 

Pre-potted hyacinten 

De teelt van pre-potted Hyacinthus valt onder het ”sterile growing project". 

Exporteurs die pre-potted hyacinten willen exporteren dienen voor het oppotten 

contact op te nemen met de NVWA, team TO-Fytosanitair over de in acht te nemen 

voorwaarden.  

De teelt van deze hyacinten wordt volledig begeleid door de NVWA. 

De exportinspectie wordt uitgevoerd door de keuringsdienst en door APHIS/CFIA.  

 

De hyacinten moeten worden gecertificeerd met model 1D, waarop de volgende 

bijschrijving moet worden geplaatst: ”Grown, stored and shipped in compliance with 7 

CFR 319, 37 -8 (f)”. 

Het origineel begeleidt de zending; duplicaat zenden aan: 

APHIS/CFIA kantoor 

Weeresteinstraat 10 

2181 GA  Hillegom 

 

Psi -artikelen zijn: 

Ondergrondse delen van de in het register PSI artikelen Canada / VS genoemde 

gewassen (Tab 11 07). 
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De PSI-artikelen moeten in rust (slapend) zijn, d.w.z. dat er geen volledig ontwikkelde / 

uitgevouwen bladeren en geen groene delen, en/of spruiten van meer dan 5 cm 

aanwezig mogen zijn.  

Daarnaast mogen er geen oude stelen/stengeldelen aanwezig zijn van meer dan 5 cm. 


