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In deze checklist wordt daar waar mogelijk voor ‘fytosanitair certificaat’ de afkorting 

fc gebruikt.  

In deze checklist wordt voor het fytosanitair certificaat voor herverzending de 

gangbare benaming ‘re-exportcertificaat’ gebruikt. 
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1.  Inleiding 

 

• Deze checklist is bedoeld voor gebruik bij het waarmerken van de diverse 

modellen fytosanitaire certificaten (fc’s); dit zijn model 1 (inclusief 1duplo), 

model 20 (inclusief 20duplo) en model 2. Per type certificaat is een checklist 

opgesteld. 
 

• Deze checklist behoort bij de Instructie ‘Waarmerken Fytosanitair Certificaat’ 

Tab 21 06 en dient in combinatie met deze instructie gebruikt te worden..  
 

• Deze checklist vermeld de nummers van de vakken die op de diverse fc 

modellen aanwezig zijn en geeft aan wat van toepassing is voor deze vakken. 

 

• Basis zijn de International Standards For Phytosanitairy Measures (ISPM) nr 7. 

en nr. 12 
 

• Voor het invullen van fytosanitaire certificaten bestemming Russische 

Federatie gelden afwijkende voorschriften, raadpleeg hiervoor tevens de 

geldende NVWA documenten: 

• 20 - 05  (bijlage) Aanvullende eisen aan FC voor re(export) naar de 

Russische Federatie 

• 20 - 07  (register) Grensovergangen Russische Federatie  

• 20 - 08  (register) Inspecteurs geautoriseerd voor export Russische 

Federatie 
 

• Fytosanitaire certificaten opgemaakt met behulp van e-CertNL behoren te 

voldoen aan deze checklist. Op onderdelen kan een door e-CertNL gemaakt 

certificaat afwijken; dergelijke (toegestane) afwijkingen zijn in voorkomend 

geval vermeld in deze checklist. Voor gebruik in e-CertNL is een nummerloos 

fc beschikbaar (respectievelijk 1c, 20c en 2c ). e-CertNL genereert bij het 

opmaken het fc nummer.   

Een Uaantal vakkenU worden door e-CertNL ‘standaard’ ingevuld en de 

betreffende vakken hebben vanwege deze reden geen controle nodig.  
 

• Zodra er meer ervaring opgedaan is met het afgeven van certificaten met 

behulp van e-CertNL zal deze checklist waar nodig aangevuld worden. 
 

• Raadpleeg het register landenoverzicht exporteisen voor: 

• Het gebruik van het juiste model certificaat 

• Welke taal gebruikt dient te worden voor het invullen van het fc. 
 

• Raadpleeg voor het waarmerken van fytosanitaire certificaten voor 

vruchtgroenten bestemd voor Japan altijd de checklist 21-07-1 

 

• Raadpleeg de 6 talen woordenlijst die bij deze checklist hoort (Tab 21 07-2)  

voor het gebruik van te gebruiken termen en de schrijfwijze hiervan.  
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2. Check die geldt voor alle typen fytosanitaire certificaten 

 
Het certificaat is ingevuld: 

✓ In de taal conform register Landeninformatie. 

✓ Met machineschrift, lettergrootte 7 of meer. 

(Het lettertype is gelijk aan of groter dan de voorgedrukte tekst in de vakken) 

of handgeschreven, in blokletters tenzij dit volgens het register 

landeninformatie niet toegestaan is. 

✓ Per vak één lettertype en één lettergrootte is gebruikt. 

✓ Er zijn geen wijzigingen of doorhalingen aangebracht. 

 

NB. Voorgedrukte namen op het FC worden daarbij niet gezien als invullen, het 

lettertype van de voorgedrukte naam kan en mag afwijken van het lettertype 

waarmee het FC. Is ingevuld  
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3. Certificaten ingevuld met e-CertNL 

 

Door het gebruik van het programma e-CertNL bij het invullen van fc’s zijn een 

aantal specifieke zaken aan de orde met betrekking tot het invullen van bepaalde 

vakken op het fc. Tevens kunnen zich daarbij een aantal problemen en van de 

instructie afwijkende zaken voordoen, die hier vermeld zijn. Raadpleeg altijd tab 21 

06 (instructie) voor het fc gebruik bij e-CertNL. 

 

• Bij  de vakken 1, 3, 4, 5, 6, 7 en het nummerloze vak boven vak 9 is er beperkte 

ruimte voor de gevraagde informatie. Indien er teveel informatie is ingevuld komt 

op het afdrukvoorbeeld een melding te staan dat de details niet in het betreffende 

vak passen. Tevens is voor elk van deze vakken een eis opgenomen die een 

automatische controle uitvoert op de hoeveelheid informatie in die vakken. 

Wanneer de capaciteit van die vakken overschreden wordt valt na ‘ververs 

waarborgen’ de betreffende eisen op rood. Om de eisen op groen te krijgen moet 

de informatie in die vakken aangepast worden. 

De eisen vallen ook op rood (en de meldingen verschijnen ook op het afdruk-

voorbeeld) wanneer er onzichtbare enters onder de informatie gezet worden. 

• Vak 1: In het adres van de exporteur is het toegestaan als landaanduiding te 

vermelden: Netherlands, The Netherlands of Netherlands (The).   

• Vak 4: De vermeldingswijze van het bestemmingsland is volgens vermelding in de 

ISO 3166-1 landenlijst. (picklist). Vermelden van de landnaam middels ISO code 

3166 (afkorting) is toegestaan. 

• Vak 6: De aanduiding van ‘transportmiddel’: Wanneer hier één van de NL-tekst 

opties uit de 6 talen woordenlijst wordt gekozen, dan wordt de vermelding correct 

vertaald en op het FC weergegeven. (Conform de 6 talige woordenlijst. Het veld 

biedt de mogelijkheid om vrije tekst in te vullen, hier dient geen gebruik van 

gemaakt te worden. (vrije tekst wordt niet vertaald!) Transportwijze invullen in de 

correcte taal van het FC is ook mogelijk en toegestaan > deze bewoordingen 

worden (niet vertaald) op het FC wergegeven. Deze dient overeen te komen met 

de bewoordingen in de 6 talen woordenlijst.  

• In de vakken 8, 11 en 12 t/m 17 vindt overflow van de informatie plaats wanneer 

de tekst de beschikbare ruimte overschrijdt. In vak 8 wordt eerst de ruimte in het 

vak volledig benut, waarna de rest van de gegevens op een annex worden 

geplaatst.  

Bestaat een orderregel uit een samengesteld product en de onderdelen van de 

mix (grondstoffen) passen niet op het fc, dan wordt de hele mix (alle 

grondstoffen) op de annex geplaatst. Overschrijdt de tekst in vak 11 

(bijschrijvingen) de beschikbare ruimte, dan wordt de volledige bijschrijving op de 

annex geplaatst. 

• De gegevens voor de identificatie van de (onderdelen van de) zending worden 

bovenaan in vak 8 geplaatst. Hiervoor is geen maximum hoeveelheid tekst 

vastgesteld. Een gevolg hiervan kan zijn dat bij vermelding van teveel informatie 

de tekst van alle vakken daaronder naar beneden schuift en dus niet meer op de 

goede plaats terecht komt.  

• In vak 8 kunnen de gegevens van de orderregels verdeeld worden over twee 

regels. De verplichte gegevens staat altijd op de eerste regel. De 

productomschrijving die de aanvrager  kan invullen is facultatief en wordt vermeld 

op de tweede regel en wordt alleen afgedrukt als een productomschrijving is 

ingevuld. 

• Het is bekend dat het (bij pootaardappelen) voorkomt dat de tekst van vak 8 

doorloopt in vak 9. De oorzaak hiervan is gelegen in het sjabloon. De gebruiker 

kan hier geen aanpassingen doen.    

• De eenheid ‘meters’ is in vak 9 bij de netto hoeveelheden niet toegestaan. 

Wanneer deze eenheid toch wordt gebruikt komt een melding op het 

afdrukvoorbeeld, die weergeeft dat het niet toegestaan is deze eenheid te 

gebruiken. Het certificaat mag dan niet gewaarmerkt worden. 
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• Bijschrijvingen (teksten): 
 

e-CertNL heeft de mogelijkheid om per individuele eis een bijschrijvingstekst te 

vermelden. Dit betekent dat een bijschrijving voor een product op het certificaat 

kan bestaan uit meerdere individuele bijschrijvingsteksten. Deze zijn gekoppeld 

aan de verschillende eisen voor het betreffende product. Bij het tonen van de 

(volledige)bijschrijving op het fytosanitair certificaat worden de volgende regels 

gevolgd: 

 

1. De productenlijst bij de bijschrijvingen wordt als volgt opgebouwd: 1 

productnaam zoals vermeld in vak 8 gevolgd door orderregelnummer tussen 

haakjes, waarbij het orderregelnummer ingeval het een grondstof betreft 

bestaat uit orderregelnummer van de orderregel en het orderregelnummer 

van de grondstof gescheiden door het minteken (nr – nr).  

2. De botanische naam van het product (deelzending of grondstof) komt 

maximaal één keer in vak 11 voor. Dit betekent dat alle bijschrijvingen voor 

een product bij elkaar gegroepeerd staan. 

3. Een verklaringstekst die geldt voor alle producten komt bovenaan te staan. De 

producten worden hierbij niet voorafgaande aan de bijschrijvingstekst 

vermeld.  

4. Sortering van de producten vindt plaats op alfabetische volgorde van de 

botanische naam, gevolgd door de volgorde van het nummer van de 

exporteenheid (orderregel en grondstof) in vak 8.  

De verwijzing van het product bestaat uit de botanische naam en het nummer 

van de orderregel en indien aanwezig grondstof. 

5. Indien een complete set van bijschrijvingen (set van identieke bijschrijvingen) 

voor meerdere producten geldt wordt deze set van bijschrijvingen maar één 

keer getoond en wordt voorafgegaan door de vermelding van de producten 

waarvoor de bijschrijvingen gelden. De volgorde van de producten is 

alfabetisch, gevolgd door sortering op het nummer van de exporteenheden in 

vak 8. Als eenzelfde product meerdere keren voorkomt, wordt de 

productnaam met kenmerken 1 keer getoond en worden orderregelnummers 

van de verschillende producten hierna getoond.   

Voorbeeld: 

Tulipa sp.(001 - 001), (001 - 002), Gladiolus sp. (003) 

6. De volgorde van de verklaringsteksten per blok (univerklaring of de 

verklaringen per product) is op basis van de volgorde die aangegeven is in het 

certificaatmodel. Zijn de volgordes identiek dan vindt de sortering plaats op 

alfabetische volgorde. Is de volgorde niet ingevuld dan wordt er op 

alfabetische volgorde van verklaringsteksten gesorteerd. Hierbij worden eerst 

de verklaringsteksten met geconsolideerde organismen getoond en vervolgens 

de verklaringsteksten zonder geconsolideerde organismen. 

7. Indien een bepaalde verklaringstekst bij twee of meer verschillende 

verklaringconcepten voorkomt dan wordt deze verklaringstekst maar één keer 

getoond. Waar bij deze verschillende verklaringconcepten met dezelfde 

verklaringstekst een verschillend volgnummer toegepast is wordt in het tonen 

van het nummer met de hoogste prioriteit aangehouden (1 is hoger dan 2). 

8. Per blok komen de (unieke) verklaringsteksten maar één keer voor. 

9. Per getoonde verklaringstekst worden de organismenamen maar één keer 

getoond. 

10. Organismen worden alleen geplaatst als de tekst (verklaringsconcept) 

consolideren is aangevinkt. 

11. De organismenamen die bij een verklaringstekst geconsolideerd worden 

moeten in alfabetische volgorde getoond worden. Alle organismen bij 

eenzelfde tekst worden gescheiden door een komma, maar de laatste 2 

organismen door een ampersandteken (&). De lijst wordt afgesloten met een 

punt. Voorbeeld: 
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The consignment is free from Aphelenchoides besseyi, tobacco rattle virus, 

tomato aspermy virus & Uredinales. 

12. Als de tekst niet past in de daarvoor bestemde ruimte, dan volgt een 

verwijzing naar de annex. De complete bijschrijving wordt dan op de annex 

geplaatst. 

13. In de verwijzing naar de annex is opgenomen uit hoeveel pagina’s de annex 

bestaat. 

14. De bijschrijvingen worden afgesloten met een sluittekst (ook als er geen 

bijschrijvingen zijn!). Indien er bij de aanvraag bijlagen ontstaan wordt in 

deze sluittekst ook het aantal pagina’s waaruit de annex bestaat vermeld. 

 

15. Aanpassen van organismenamen in de bijschrijvingen: 

In de volgende gevallen wordt de bijschrijving aangepast met betrekking tot 

organismenamen: 

• Bij gebruik van een triviale naam in combinatie met een wetenschappelijke 

naam wordt alleen de wetenschappelijke naam in e-CertNL-bijschrijving 

opgenomen; 

• Combinatie geldige namen en synoniemen; Wanneer in een bijschrijving 

zowel de geldige wetenschappelijke naam als een synoniem hiervan wordt 

weergegeven dan wordt alleen de (volgens de NVWA) geldige 

wetenschappelijke naam opgenomen. 

• Indien de auteurnaam van de wetenschappelijke naam vermeld is dan 

wordt deze niet opgenomen in de e-CertNL-bijschrijving; 

• Voorvoegsels bij virusnamen die de verwantschap aangeven worden niet 

opgenomen in de e-CertNL-bijschrijving. 

• Om schrijffouten in de organismenamen te voorkomen bevat e-CertNL een 

lijst met de organismenamen. Deze namen worden gebruikt voor de 

bijschrijving. e-CertNL kan deze namen niet aan het begin van een zin of 

midden in een zin plaatsen. De bijschrijving bevat zodoende een algemene 

tekst met daarachter de organismenamen. Het kan dus voorkomen dat de 

bijschrijving die e-CERTNL produceerd qua zinsvolgorde afwijkt van de 

bijschrijving die in de landeneisen of permits vermeld wordt. 

Alleen in geval de autoriteit van het land van bestemming de e-CertNL-

bijschrijving niet accepteert worden de organismenamen zoals het land die 

eist opgenomen in de verklaringstekst. Dit betekent dat de bijschrijving niet 

wordt aangevuld met organismenamen uit de organismenlijst. 

 

• Plaats van afgifte: Op het fc is ruimte voor 2 regels voor de plaats van afgifte. 

Worden meer regels ingevuld, dan verschijnt er geen melding dat er teveel 

informatie ingevuld is, maar schuift alle tekst van vak 12 t/m 18 naar beneden. 

Dit leidt ertoe dat de gegevens van vak 12 t/m 17 niet meer op de correcte plaats 

worden afgedrukt. 

• De vakken 12 t/m 17 zijn bestemd voor uitgevoerde behandelingen. Deze kunnen 

per orderregel ingevuld worden. Wanneer er voor één orderregel een behandeling 

wordt ingevuld, verschijnt deze op het fc. Worden voor meerdere orderregels 

behandelingen ingevuld dan worden alle behandelingen op de annex geplaatst. 

Worden in één of meerdere vakken van vak 12 t/m 17 teveel karakters ingevuld 

zijn, dan wordt alle informatie van de vakken 12 t/m 17 op de annex geplaatst. 

De gegevens worden alleen getoond als vak 12 (Treatment) ingevuld is. Als voor 

alle orderregels dezelfde behandeling is ingevuld dan wordt deze op het certificaat 

gezet; wanneer er voor 1 van de orderregels iets afwijkt worden alle 

behandelingen vermeld op de bijlage en wordt vak 12 t/m 17 afgestreept en 

wordt er verwezen naar de bijlage. 

• Bij zaaizaden kunnen in afwijking tot andere productgroepen in de vakken 8 en 9 

(ingevuld via het sjabloon) hier grammen en aantallen vermeld worden.  
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4.  Checklist fytosanitair certificaat voor export (model 1 / 1d) 

 

Deze checklist geeft aan welke vermeldingen er in de hierna te noemen vakken van 

het fc voor export (model 1 en 1d) moeten hebben plaatsgevonden. Eventueel met 

daarbij aangegeven wat moet, wat mag en wat niet is toegestaan.  

✓ Geeft aan dat voor dit item (internationaal) voorschriften zijn voor 

vermeldingswijze en/of wat hier vermeld moet worden.  (Dit zijn de te 

controleren items)  

 

Vak 1. Naam en adres exporteur 

✓ Vermeld is de naam, volledig adres (straatnaam + huisnummer), 

postcode en vestigingsplaats van de exporteur.  

✓ Het adres  is een locatie in Nederland. (verplicht) 

✓ Het is UgeenU postbusadres.  

✓ In geval er sprake is van een internationaal bedrijf gevestigd in het 

buitenland, dan wordt de naam en adres van de Nederlandse exporteur, 

agent of expediteur (Nederlands adres!) vermeld, eventueel aangevuld 

met in de te gebruiken taal de vermelding: in opdracht van  …… (naam 

buitenlands bedrijf). 

✓ In e-CertNL zijn maximaal 5 regels beschikbaar: worden meer regels 

ingevuld zie hfdst. 3, 1e bullet.  

✓ Bij gebruik van voorgedrukte certificaten is de gebruikte taal in dit vak 

altijd correct en kan afwijken van de taal waarmee de overige vakken 

ingevuld zijn. 

Vak 2. Fytosanitair certificaat 

In dit vak is het (volg) nummer van het certificaat vermeld.  

Bij gebruik van e-CertNL wordt het nummer door deze applicatie gemaakt en 

geprint. Er worden hierbij uitsluitend nummerloze certificaten gebruikt. 

Tevens kan het nummer in barcode toegevoegd zijn. 

Vak 3. Naam en adres ontvanger 

✓ De adressering is zodanig dat het voor de NPPO van het ontvangende 

land mogelijk is de identiteit van de ontvanger vast te stellen. 

✓ Het certificaat is aan 1 ontvanger gericht. 

✓ Vermeld is de naam en het adres (straatnaam, huisnummer of postbus 

met nummer en  vestigingsplaats) van de importeur in het land van 

bestemming.  

✓ Vermelding  (toevoegen) van een telefoonnummer in dit vak is 

toegestaan (niet toegestaan is uitsluitend een telefoonnummer i.p.v. 

naam en adres) 

✓ Indien de ontvanger niet bekend is mag de term “To order” gebruikt 

worden. Dit mag alleen indien de NPPO van het ontvangende land dit 

toestaat (aan te tonen) en de daarbij behorende risico’s aanvaardt. 

✓ Er zijn geen vermeldingen toegestaan die betrekking hebben op of 

verwijzen naar niet door de Nederlandse overheid erkende organisaties 

of landen. 

✓ In e-CertNL zijn maximaal 9 regels beschikbaar: worden meer regels 

ingevuld zie hfdst. 3, 1e bullet.  

Vak 4. Plant Protection Organization 

✓ Vermeld is de naam van het land van bestemming. Het gebruik van de 

juiste ISO 3166 afkorting is toegestaan.  
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✓ Een uitzondering is van toepassing voor Palestina, op het fc wordt als 

land vermeld (To the Plant Protection Organization of) Israël. In vak 3 

wordt het adres van de ontvanger in Palestina vermeld. 

✓ In e-CertNL wordt gebruik gemaakt van een pick list  (geen vrij 

tekstveld)  

De schrijfwijze van de landen zoals vermeld in deze pick list voldoet aan 

de eisen voor vermelding van het bestemmingsland op het FC. (en kan 

dus afwijken van de landeninformatie) 

✓ In geval er transit plaatsvindt en zowel land van transit en land van 

bestemming specifieke fytosanitaire eisen hebben, inclusief de eis voor 

een fc, mogen hier de namen van beide landen vermeld worden. 

Aangegeven hierbij is welk land het transitland is.  (NB.e-CertNL voorziet 

hier niet in.) 
✓ In geval er export plaatsvindt, gevolgd door re-export naar een ander 

land, mogen beide landnamen vermeld worden, mits voldaan is aan de 

invoervoorwaarden van beide landen. ( NB. e-CertNL vermeld alleen de 

extra verklaringen op het fc en niet de naam van het vervolg 

bestemmingsland.) 

✓ Vermelding van de naam van een land dat niet erkend is door de 

Nederlandse overheid is niet toegestaan.  
 

 

Vak 5. Oorsprong  

✓ Vermeld is de naam van het land waar de planten zijn gegroeid.  

 

Hierbij zijn de volgende regels van toepassing: 

✓ Het gebruik van de juiste ISO 3166 afkorting(en) is toegestaan.  

✓ Betreft het plantaardige producten, dan is de naam vermeld van het 

land waar de planten, waaruit het product is verkregen gegroeid zijn.    
✓ Bij Export van een zending met volledig in Nederland 

geteeld/geproduceerd en/of verwerkt product dan is vermeld:  
‘Netherlands’ of ‘The Netherlands’ (of een andere taal conform de 
landeneis).   

✓ Alleen indien dit is voorgeschreven, is de naam van de gemeente/ 
groeiplaats (*) vermeld. waar de producten zijn gegroeid.  Zie 
Register Landeneisen. 

✓ Alleen indien dit is voorgeschreven wordt de naam of code van een 
plaagvrij gebied, plaagvrije plaats van produktie of plaagvrij perceel 
vermeld. 

✓ Bij Export van in een ander land (of buiten Nederland) geteeld/ 
geproduceerd product en in Nederland herverpakt; de naam van het 
land van productie is vermeld.   

✓ Bij Export van in meerdere  landen geteeld/ geproduceerd product 
UénU heeft daarbij In Nederland verwerking plaats gevonden in de vorm 
van: 
-  herverpakken,  
-  opsplitsen of samenvoegen met andere partijen,  
-  behandeling met middelen om de kwaliteit van producten te 

beïnvloeden, dan kan hier vermeld worden, in de taal waarin het fc is 
ingevuld:  ‘Diverse landen’  optioneel is hierbij de toevoeging: (zie 
vak 8)’.   

In vak 8 zijn altijd alle origines vermeld, inclusief Nederland, tussen 
haakjes (…) achter de bijbehorende productnaam.   De landnaam 
wordt daarbij bij voorkeur vermeld in code conform ISO 3166 (2 
lettercode)  
Bijvoorbeeld: Citrus reticulata (ES), Citrus sinensis (CL) enz. 
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✓ Bij (RE)-EXPORT met fc model 1 .  
Is er sprake van een gecombineerde zending met producten uit derde 
landen is altijd als origine vermeld in de taal waarin het fc is ingevuld: 
diverse landen , daarbij zijn in box 8 zijn de origines tussen haakjes 
(…) achter de productnaam vermeld. De landnaam wordt daarbij bij 
voorkeur vermeld in code conform ISO 3166 (2 lettercode)  
Bijvoorbeeld: Citrus reticulata  (MA), Citrus sinensis (BR)  

   

* Is een zgn. groeiplaatsverklaring noodzakelijk ten behoeve van 

een fytosanitaire verklaring, dan is de groeiplaats eveneens op het 

certificaat vermeld.  

 (beide groeiplaatsen zijn daarbij met elkaar in overeenstemming).  

* Verklaringen van elders in de EU  geteelde producten blijken 

uitsluitend uit een Pre Exportcertificaat of een attest (een officiële 

verklaring) van de fytosanitaire dienst van het land van productie. Dit 

attest wordt – voorafgaande aan het waarmerken - ter beoordeling 

aan de afdeling Expertise, team fytosanitair te worden gestuurd. In 

overleg met dit team van de NVWA kan een fc worden afgegeven. 

(Zie Waarmerken Fytosanitair Certificaat Tab 21 06) 

 

Bij vermelding van meerdere landen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt 

van de 2 letterige ISO 3166 landencode. Uzie Register “landenoverzicht 

exporteisen” of register “landenlijst ISO code” 

 

Vak 6. Vervoermiddel 

✓ Vermeld is de wijze waarop de zending wordt vervoerd.   

toegestane formuleringen zijn conform ISPM 12 en opgenomen in de 6 

talige woordenlijst. Uitsluitend deze vermeldingen zijn toegestaan.  

E-CertNL vertaald uitsluitend de Nederlandse bewoordingen die vermeld 

zijn in de 6 talige woordenlijst. Deze zijn hieronder vermeld.  

 

✓ Als transportmogelijkheden kunnen gekozen worden: 

- binnenvaartschip 

- zeeschip of boot 

- wegvervoer 

- vrachtauto 

- vliegtuig 

- trein 

- post 

- koerier 

- passagier 

- handbagage 

(andere vermeldingen (vrije tekst) zijn niet togestaan) Dergelijke teksten 

worden niet door E-CERTNL herkend en dus niet vertaald in de juiste 

taal.) 

 

✓ Indien op het moment van waarmerken bekend kan dit aangevuld 

worden met:  

✓ bij vervoer overzee de naam van het schip of containernummer.  

✓ bij vervoer door de lucht het vluchtnummer. 

✓ bij vervoer per spoor het wagonnummer. 

✓ Bij vervoer per auto het kenteken 

 

Zijn er meerdere vervoermiddelen, bijv. voor het geval het vervoer eerst per 

vrachtauto en daarna per boot dan is de vermelding, de volgorde waarin de 

zending vervoerd wordt. In e-CertNL komt alleen de eerst ingevoerde regel 



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
 
Checklist:  Invullen en waarmerken Fytosanitair Certificaat bij export Tab 21 07 

Versie: 4.3 
Datum: 19-04-2023  Pagina 13 van 35 

op het certificaat te staan. Als alle vervoersmiddelen op 1 regel gezet 

worden dan wordt de tekst die ingevoerd is niet vertaald. 

 

Let op: Aanvullende informatie (bijv. het kenteken van de vrachtwagen) is 

(tenzij expliciet voorgeschreven) niet verplicht. Het is in ieder geval niet 

toegestaan om gegevens op een reeds gewaarmerkt certificaat aan te vullen 

of te wijzigen! Dit maakt het FC ongeldig. 

Zie instructie “Waarmerken fytosanitair certificaat (Tab 21 06)”. 

 

✓ In e-CertNL vindt bij overschrijding van de beschikbare ruimte een 

melding plaats: ‘info exceeds box’  ( Zie ook hfdstk 3. 1e bullet) 

Vak 7.  Plaats van invoer 

✓ Vermeld is de eerste plaats van binnenkomst in het land van 

bestemming. Is deze plaats niet bekend dan is de naam van het land 

vermeld. 
✓ Indien de plaats van invoer (grensovergang of havenplaats) wordt 

voorgeschreven, volgens het register “landenoverzicht exporteisen”, 
dan is deze plaats- of grensovergangnaam vermeld. 

✓ In geval een schip in een haven in een buurland gelost wordt en er 
daarna vervoer per as plaatsvindt naar de eindbestemming is een 
notitiewijze toegestaan als bijv. “Iraq via Aquaba, Jordan” 

✓ In e-CertNL vindt bij overschrijding van de beschikbare ruimte een 

melding plaats: (Zie ook hfdstk 3. 1e bullet) 

Vak 8. Beschrijving van de zending 

✓ Vermeld is een zodanige omschrijving van de zending, die het mogelijk 

maakt de zending de zending te linken an het bijbehorende fc.   

Vermeldingen die hieraan niet bijdragen (bijv. deze die voortkomen uit 

een LC) dienen achterwege te blijven. Hierna is nader uitgewerkt welke 

vermeldingen plaats kunnen of moeten vinden; 

✓ In de vakken 8 +9 dient de volledige omschrijving van de zending 

inclusief gewicht(en) of aantal(len) vermeld te worden. (De ISPM 

(internationale standaard) geeft niet exact aan welke informatie in vak 9 

vermeld moet worden: dubbele vermeldingen (beide vakken de zelfde 

informatie) zijn niet toegestaan. Staan in vak 8 de hoeveelheden of 

aantallen van de partij(en) waaruit de zending bestaat vermeld, dan is in 

vak 9 geen vermelding gemaakt of de totaalhoeveelheid van de 

samenstellende partijen. 

✓ e-CertNL biedt de mogelijkheid vermeldingen conform bijlage 1 te 

maken, maar biedt in enkele modules (o.a. AGF) ook ruimte tot niet 

toegestane vermeldingswijzen. FCs met dergelijke wijzen van 

productvermelding worden niet gewaarmerkt. 

(Voorbeeld van niet toegestane wijze van vermelden: 

   10 kisten fruit 

        5 kisten appels 

           Peren 

           Mango’s ) 

 

Per productgroep (zie hierna aard en gebruiksdoel), Vermeld is het 

totaal aantal verpakkingen[bijv. boxes of bags of trollies ]. 

 

verplichte vermeldingen:  

✓ Botanische naam en de aantallen of hoeveelheid.  

De botanische naam = Latijnse benaming, tenzij anders voorgeschreven 

is dit de geslachtsnaam.  

Controleer altijd in de landeninformatie of er voor bepaalde soorten of 
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cultivars invoerverboden van toepassing zijn. In dergelijk geval is de 

soortnaam en zonodig de variëteitnaam (cultivar) aan de botansiche 

benaming toegevoegd. Gebruik van internationaal erkende codes (bijv. 

GN codes) ter aanvulling is toegestaan.  

In geval van zaaizaden is het toegestaan tevens de gebruiksnaam tussen 

haakjes achter de botanische naam (in de juiste taal) te vemelden bijv. 

Brassica (bloemkool), Brassica (witte kool)  

✓ Het kan voorkomen dat het redelijkerwijs niet mogelijk is een botanische 

benaming voor een (samengesteld) product te verstrekken (bijvoorbeeld 

in geval van potgrond). Een duidelijke productnaam is vermeld of de 

tekst: ‘Niet van toepassing’. 

✓ Internationale coderingen mogen toegevoegd zijn ter ondersteuning 

van de identificatie. (Bijv. Douane tarief codes) 

✓ Onderscheidende kenmerken * t.b.v. identificatie) van het product  of 

verpakking zijn zo compleet mogelijk vermeld. De op het fc aangegeven 

merken en nummers zijn daarbij in overeenstemming met die van de 

colli in de zending. 

✓ Identificerende kenmerken van het transportmiddel als 

containernummer, wagonnummers of scheepsnaam in geval van een 

bulkzending. 

✓ Kenmerken op de verpakking (opdrukken en aangebrachte labels / 

linten enz.) zijn in overeenstemming met het product; d.w.z. zijn niet 

misleidend voor wat betreft origine en type/soort product. (‘wat er op 

staat zit er in’). 

✓ De wijze van én het aantal verpakkingseenheden zijn vermeld: het 

aantal in cijfers vermelden, daarachter het soort colli b.v. 2 kisten, 3 

kratten, etc. of indien van toepassing "los verladen". 

✓ Aard en gebruiksdoel van het product. bijv. stekken, snijbloemen, 

droogbloemen, bloembollen, potplanten, pootaardappelen, 

consumptieaardappelen, groenten en fruit, boomkwekekrijmateriaal, 

specerijen,diverse producten enz. Indien van toepassing is de staat van 

het product vermeld: gedroogd of vers.  

 

✓ Is (volledige) vermelding in vak 8 redelijkerwijs niet mogelijk;  dan is 

een verwijzing vermeld naar een bijlage (b.v. “See attached list”).  

✓ Voor de bestemming Russische Federatie is bij gebruik van een 

bijlage altijd vak 8 volledig benut, er is een verwijzing naar de bijlage 

vermeld en het resterende deel is op de bijlage vermeld. 

 

*  Bij Nederlandse en herverpakte buitenlandse 

consumptieaardappelen  zijn UaltijdU  de nummers vermeld van de 

NAO-tieraps die aangebracht zijn aan de pallets. 

     In veel gevallen wordt een partij na inspectie verdeeld over meerdere 

FCs (bijv. via ketenregister). Vermeld wordt de gebruikte serie(s) 1e 

en laatste nummer vermelden.  (Dus de zending waarvor het fc is 

afgegeven bevat dan slechts een deel van de vermelde nummers 

maar nooit nummers die niet binnen de vermelding vallen.)   

NB. Bij hoeveelheden < 1 pallet is aanbrengen van het zegel niet 

verplicht. 

 

*  Bij pootaardappelen is het (altijd) toegestaan dat het ras en 

telernummer op het fc vermeld zijn. (Een aantal landen schrijven 

deze vermelding verplicht voor).   

 

✓ Vak 8 is altijd ingevuld en de resterende ruimte zodanig afgestreept dat 

er geen tekst kan worden toegevoegd. 
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✓ In e-CertNL wordt eerst de ruimte in vak 8 volledig benut, in geval deze 

ruimte onvoldoende is wordt de resterende informatie op een annex 

geplaatst, zie voor details hoofdstuk 3, diverse bullets. 

✓ Bij zaaizaden kunnen in afwijking tot andere productgroepen in de 

vakken 8 en 9 (ingevuld via het sjabloon) hier grammen en aantallen 

vermeld zijn.  

✓ Het is niet toegestaan om vermeldingen van niet fytosanitaire aard die 

(inhoudelijk) betrekking hebben op Letter of Credits, Invoices etc. op het 

fytosanitaire certificaat te vermelden.  

✓ Dit geldt ook voor informatie over de wijze van productie, 

productietijdstippen etc. welke niet door de waarmerkende instantie kan 

worden geconstateerd of waarvoor de instantie niet competent is.  

Niet toegestaan zijn vermeldingen als-: 

- ‘Fit for human consumption’,  

- ‘Fit for animal feed’, 

- ‘not originating from transgenic material’,  

- ‘Free from pesticide residues’ en 

- ‘Free from radiation’ etc. 

- ‘Organic, Bio, Biological etc.’ 

 

✓ Plantaardige producten met dierlijke vervuiling:  

Vermeldingen m.b.t. dierlijke vervuiling / dierlijke producten in 

plantaardige producten is alleen toegestaan indien over deze component 

een verklaring is verstrekt door de NVWA Divisie Inspectie, afd. Dier 

(Dierlijke bijproducten) of het bedrijf staat onder toezicht van deze 

afdeling.  

✓ Verklaringen (bijschrijving) m.b.t. (vrij van) dierlijke vervuiling:  

Alleen mogelijk indien een onderzoeksverklaring aanwezig is die aangeeft 

dat de partij ‘vrij is van dierlijke bestanddelen’. Deze moet afkomstig zijn 

van een laboratorium dat hiertoe door de NVWA goedgekeurd / 

aangewezen is.  

 

 (ongenummerd) vak boven vak 9 

✓ In dit vak geen verplichte vermeldingen conform ISPM 

✓ Indien vak leeg blijft: afstrepen.  

✓ In bijzondere situaties kan dit vak gebruikt worden voor vermeldingen. 
 

Wordt een vervangend certificaat (replacement) gevraagd, dan is of hier 
of in vak 11 vermeld ‘ter vervanging van certificaat’ + nummer en datum 
afgifte van het te vervangen certificaat.  Vermelding in de 
voorgeschreven taal, conform de 6 talen woordenlijst (Bijlage 2) Zie 
tevens tab 21 06 –4.3.3. 
Het is toegestaan nummers te vermelden van: de Letter of Credit, de 
invoervergunning (permit), de invoice (factuur), de airwaybill, bill of 
lading en door de Keuringsdienst verstrekte keuringsdocumenten (die 
met de zending meegezonden worden), waardoor in het handelstraject 
de relatie met deze documenten zichtbaar gemaakt kan worden.  
Deze vermeldingen mogen uitsluitend in dit vak geplaatst zijn. 
(Inhoudelijke vermeldingen/ verklaringen mbt. dergelijke documenten 
mogen niet vermeld worden.) 

✓ In e-CertNL is beperkt ruimte beschikbaar: in geval van overschrijding 

van deze ruimte zie hoofdstuk 3, 1e bullet.   

✓ Voor de bestemming Canada is het verplicht hier het nummer van de 

permit te vermelden.  
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Vak 9. Hoeveelheid 

✓ Vermeld is  het aantal stuks of het gewicht in kg. / ton van de zending. 

✓ Bloembollen mogen vermeld worden in aantallen. (stuks) 

✓ In e-CertNL kan gekozen worden voor de eenheden  ‘gram’, ‘ liters’ en 

‘m3’. Het gebruik hiervan op het fc is beperkt toegestaan: de 

hoeveelheidaanduiding bij Gladiolus ,groeimedium en vloeibare 

hoeveelheden, mag in liters vermeld worden.  

In geval het zeer kleine hoeveelheden betreft is het toegestaan de 

hoeveelheid uit te drukken in grammen. 

Bij hout (als produkt) mag de hoeveelheid in m3  worden vermeld.   

✓ Indien in vak 8 de aantallen al per partij zijn vermeld dan is in vak 9 

vermeld ... het totale aantal kg of stuks van de zending.  

✓ Gegevens worden niet dubbel op het certificaat vermeld.   

✓ Vak 9 is ingevuld en wordt zodanig afgestreept dat er geen 

teksttoevoegingen kunnen plaatsvinden. 

 

Afwijkingen in hoeveelheden bij inspectie en vermelding op het FC: 

- Alleen van toepassing bij stekmateriaal (bossen / zakjes) en zaailingen  

  (stekbakken) 

De afwijking van het aantal stuks per kleinste verpakkingseenheid mag 

maximaal 5% (meer) zijn, dan de op het FC vermelde aantallen. Het aantal 

verpakkingseenheden mag niet afwijken van de vermelding op het FC.  

Voorbeeld op FC: 2000 stekken  verpakt per 50 stuks. 

In de zending: 41 eenheden met 50 stuks is niet toegestaan, 40 eenheden 

met 52 stuks is wel toegestaan.  

 

 

Vak 10. Tekstveld  (Certifying statement) 

Hier zijn geen vermeldingen geplaatst. (het is een voorgedrukt tekstvak).  

Afstrepen van dit vak maakt het fc ongeldig 

 

Vak 11. Bijschrijving 

 

UAlgemeen:  

✓ Een bijschrijving is uitsluitend vermeld indien de wetgever van het 

ontvangende land dit voorschrijft UénU aan de eisen gesteld in de 

bijschrijving voldaan is. 

✓ Wordt het certificaat verstrekt nadat de zending het land heeft verlaten, 

is de datum van inspectie vermeld in dit vak. (n.v.t. bij replacement fc) 

✓ Een uitzondering geldt voor zendingen die na export bestemd zijn voor 

herverzending; Is de zending na export geheel of gedeeltelijk voor re-

export bestemd, zijn (alle) bijschrijvingen geldend voor het uiteindelijke 

land van bestemming vermeld. 

De bijschrijving begint dan met: Additional official phytosanitary 

information. 

✓ De bijschrijving is in overeenstemming met deze vermeld in het U Register 

“landenoverzicht exporteisen” of een door afdeling COA van de NVWA 

afgegeven Uinstructie voor invoervergunning. 

✓ Een bijschrijving op een certificaat dat middels e-CertNL is ingevuld, 

voldoet aan het vorige vinkje. Controle of de tekst correct is niet nodig.                                                                     
✓ Bestaat een zending uit meerdere producten, dan is aangegeven voor 

welk product de betreffende bijschrijving van toepassing is. Dit vindt 
plaats door voorafgaande aan de bijschrijving de botanische naam te 
vermelden, gevolgd door bijvoorbeeld:  
Tulipa : The consignment is …..    
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Narcissus: The bulbs originate from fields……. 
• De volgorde van de bijschrijvingen is daarbij als volgt: 
▪ eerst de algemene bijschrijving(en), 
▪ dan de bijschrijvingen per geslachtsnaam, soortnaam en indien 

noodzakelijk de variëteitsnaam.  

✓ In e-CertNL wordt eerst de ruimte in vak 11 volledig benut, in geval deze 

ruimte onvoldoende is wordt de resterende informatie op een annex 

geplaatst, zie voor details hoofdstuk 3, 3e bullet. 

 

Cites producten: 

 

✓ Er is in Bijlage Cites nagegaan of het fc als CITES-document UmagU dienen 

✓ Er is nagegaan of een bijschrijving vereist is. 

✓ Indien bijschrijving vereist is: komt de bijschrijving overeen met de 

CITES bijschrijving (zie bijlage “CITES”).  

✓ Aangegeven is voor welke producten de bijschrijving geldt. 

 

Bijlage(n): 

✓ Is de ruimte te klein  voor het plaatsen van de volledige bijschrijving, 

dan is de bijschrijving op een aparte bijlage geplaatst, voorzien van het 

certificaatnummer, datum, waarmerkstempel en handtekening.  

In dit vak is de verwijzing naar de bijgevoegde informatie gemaakt. (see 

attachment) 

✓ Voor bestemming Russische Federatie wordt eerst vak 11 gebruikt 

voor het vermelden van tekst, indien het vak volledig gevuld is, is het 

resterende deel op de bijlage vermeld. 

✓ Voor bestemming Canada een kopie van de invoervergunning bijvoegen. 

(= geen bijlage) 

 

UAfstrepen: 
✓ Geen bijschrijving vermeld → dan is deze ruimte “afgestreept”. 
✓ Bijschrijving volgens het register landenoverzicht exporteisen → deze is 

ongewijzigd op het certificaat overgenomen. →  de resterende ruimte is 
“afgestreept”. 

✓ Bijschrijving is vermeld volgens instructie voor invoervergunning.  → de 
resterende ruimte is zodanig “afgestreept” dat er geen 
teksttoevoegingen kunnen plaatsvinden. 

 

Behandelingen: 

✓ De vakken 12 t/m 17 zijn alleen ingevuld indien een behandeling heeft 
plaats gevonden. 

✓ In geval van behandeling met chemische middelen zijn altijd de vakken 
12, 13, 15 en 16 ingevuld en indien van toepassing 14 en 17. 

✓ In geval van andere behandelingen zijn altijd de vakken 12, 14 en 16 
ingevuld en de overige vakken alleen indien van toepassing. 

✓ Indien geen behandelingen vermeld; is per vak afgestreept  

✓ Bij gebruik e-CertNL zie voor details van wijze van vermelden hoofdstuk 

3, laatste bullet. 
 

Vak 12. Wijze van behandeling.  

Vermeld zijn alleen behandelingen die volgens de landeneis vereist worden 
of toegestaan zijn, of die noodzakelijk zijn in geval er na export 
herverzending plaats vindt. Behandelingen vereist voor ‘vervolglanden’ 
mogen vermeld worden. E.e.a conform de geldende landeneisen of instructie 
voor invoervergunning.  
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• Alleen in Nederland toegelaten behandelingen worden (uitgevoerd en) 
vermeld. 

• Uitsluitend behandelingen die verricht zijn aan het (eind)product om te 
voldoen aan de fytosanitaire eisen van het bestemmingsland zijn 
vermeld. (dus- tenzij dit expliciet vereist wordt – zijn er Ugeen 
Ubehandelingen vermeld die tijdens de groeiperiode zijn uitgevoerd) 

 
✓ Bewijs van uitvoering: 

• Een product/ periode combinatie die een uitgevoerde behandeling zeer 
aannemelijk maakt. Bijvoorbeeld (consumptieaardappelen te 
exporteren in mei en een bijbehorende verklaring met betrekking tot 
het gebruik van een kiemremmingsmiddel.) 

• Een administratieve controle. 
• Fysiek aanwezig zijn bij de uitvoering. 

 
Voor het vermelden van warmwater behandelingen en begassingen 
moeten gewaarmerkte of gestickerde kookbriefjes of gasrapporten 
aanwezig zijn 

Vak 13. Naam van het middel. 

✓ Vermeld is de naam van de gebruikte actieve stof. 

Vak 14. Duur en temperatuur van de behandeling. 

✓ Vermeld is, indien van toepassing, de tijdsduur en temperatuur van de 

behandeling. 

Vak 15. Toegepaste concentratie.   

✓ Vermeld is de gebruikte concentratie. 

Vak 16. Datum van behandeling. 

✓ Vermeld is de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. (notatiewijze 

zie vak 18.) 

✓ Bestaat een zending uit (meerdere) partijen van 1 geslacht, die op 

verschillende data behandeld zijn, dan in vak 12-17 de datum van 

behandeling van de laatst behandelde partij vermelden. 

 

Vak 17. Aanvullende bijzonderheden van de behandeling.  

✓ Vermeld zijn, alleen indien van toepassing, bijzonderheden van de 
behandeling. 

Vak 18. Plaats en datum van afgifte. 

✓ Vermeld zijn plaats en (juiste) datum van afgifte.  

 Bij voorkeur in Europese stijl: dd-mm-jjjj of Europese stijl, waarbij de 

maand in letters, in de voorgeschreven taal is geschreven   

(bijvoorbeeld: 23 July 2010). 

 Amerikaanse notatie is toegestaan voor bestemmingen waar deze 

notatiewijze gebruikelijk is ( mm-dd-jjjj).    
 

✓ In e-CertNL zijn 2 regels beschikbaar: in geval van overschrijding van 

deze ruimte zie hoofdstuk 3, 7e bullet.  
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5.  Checklist fc voor re-export (model 20(d))  
 

Deze checklist geeft aan welke vermeldingen er in de hierna te noemen vakken van 

het fc voor re-export (model 20 en 20d) moeten hebben plaatsgevonden. Eventueel 

met daarbij aangegeven wat moet, wat mag en wat niet is toegestaan.  

✓ Geeft aan dat voor dit item (internationaal) voorschriften zijn voor 

vermeldingswijze en/of wat hier vermeld moet worden.  (Dit zijn de te 

controleren items)  

fc van land van herkomst: 

✓ Bij het model 20 of 20D behoort altijd een origineel fc(*), of een 

gewaarmerkte kopie(*) van het fc uit het land van oorsprong aanwezig te 

zijn. 

✓ Op dit certificaat mogen geen wijzigingen worden aangebracht (m.u.v.) 

✓ De NAW gegevens van de exporteur (vak 1) kunnen dmv. Afplakken 

onleesbaar gemaakt zijn. In dergelijk geval is het begeleidende document 

altijd een fotokopie die ‘kopie conform origineel’ is gewaarmerkt.  
 

*  De geldigheidsduur  van het origineel fc uit het land van oorsprong of 
een gewaarmerkte kopie is afhankelijk van de houdbaarheid van het 
product en het moment van export. Zie ook tab 21 06  punt 3.6 

Vak 1. Naam en adres exporteur 

✓ Vermeld is de naam, volledig adres (straatnaam + huisnummer), 

postcode en vestigingsplaats van de exporteur.  

✓ Het adres  is een locatie in Nederland. (verplicht) 

✓ Het is UgeenU postbusadres.  

✓ In geval er sprake is van een internationaal bedrijf gevestigd in het 

buitenland, dan zijn de naam en adres van de Nederlandse exporteur, 

agent of expediteur (Nederlands adres!) vermeld, eventueel aangevuld 

met By order of  …… (naam buitenlands bedrijf). 

Vak 2. Fytosanitair certificaat 

In dit vak is het (volg) nummer van het certificaat vermeld.  

Bij gebruik van e-CertNL wordt het nummer door deze applicatie gemaakt en 

geprint. 

Vak 3. Naam en adres ontvanger 

✓ Vermeld is de naam en het adres (straatnaam, straatnummer of postbus 

met nummer en  vestigingsplaats) van de importeur in het land van 

bestemming.  

✓ Vermelding van een telefoonnummer in dit vak is toegestaan (niet 

toegestaan is uitsluitend een telefoonnummer i.p.v. naam en adres) 

✓ Het certificaat is aan 1 ontvanger gericht. 

Vak 4. Plant Protection Organization 

✓ Vermeld is de naam van het land van bestemming …. 

Of namen van de bestemmingslanden……… (zie fc voor export Vak 11 

onder uitzondering) 

Vak 5. Oorsprong  

✓ Vermeld is de naam van het land waar de planten zijn gegroeid. Het 

gebruik van de juiste ISO 3166 afkorting is toegestaan.  

Deze naam komt overeen met de vermelding op het fc van het land van 

herkomst. 
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Vak 6. Vervoermiddel 

✓ Vermeld is de wijze waarop de zending wordt vervoerd.   

Formuleringen hierbij zijn (in de juiste taal): binnenvaartschip, zeeschip 

of boot, wegvervoer, vrachtauto, vliegtuig, trein, post, koerier, 

passagier, handbagage 

Indien op het moment van waarmerken bekend kan dit aangevuld 

worden met:  

✓ bij vervoer overzee de naam van het schip of containernummer.  

✓ bij vervoer door de lucht het vluchtnummer. 

✓ bij vervoer per spoor het wagonnummer. 

✓ Bij vervoer per auto het kenteken 

 

Zijn er meerdere vervoermiddelen, bijv. voor het geval het vervoer eerst per 

vrachtauto en daarna per boot dan is de vermelding, de volgorde waarin de 

zending vervoerd wordt. 

 

Let op:  

Aanvullende informatie (bijv. het kenteken van de vrachtwagen) is (tenzij 

expliciet voorgeschreven) niet verplicht. Het is in ieder geval niet toegestaan 

om gegevens op een reeds gewaarmerkt certificaat aan te vullen of te 

wijzigen! Dit maakt het FC ongeldig. 

Zie instructie “Waarmerken fytosanitair certificaat (Tab 21 06)”. 

Vak 7.   Plaats van invoer 

✓ Vermeld is de eerste plaats van binnenkomst in het land van 

bestemming. Is deze plaats niet bekend dan is de naam van het land 

vermeld. 

✓ Indien de plaats van invoer (grensovergang of havenplaats) wordt 

voorgeschreven, volgens het register “landenoverzicht exporteisen”, 

dan is deze plaats- of grensovergangnaam vermeld. 

Vak 8. Beschrijving van de zending 

✓ Vermeld is een zodanige omschrijving van de zending, die het mogelijk 

maakt de zending in voldoende mate te kunnen identificeren.  

Vermeldingen die hieraan niet bijdragen dienen achterwege te blijven. 

(bijv. deze die voortkomen uit een LC). Hierna is nader uitgewerkt welke 

vermeldingen plaats kunnen of moeten vinden; 

 

Per productgroep, zoals cutflowers, potplants, cuttings 

(rooted/unrooted), table potatoes, seed potatoes, dried flowers, fruit and 

vegetables, seeds for consumption, bulbs, seedlings, spices, 

miscellaneous enz. 

Vermeld is het totaal aantal verpakkingen[bijv. boxes of bags of trollies 

]. 

 

verplichte vermeldingen:  

✓ Botanische naam en de aantallen of hoeveelheid.  

De botanische naam = Latijnse benaming, tenzij anders voorgeschreven 

is dit de geslachtsnaam. In bijzondere gevallen (bijv. indien er specifieke 

invoerverboden gelden) is de soortnaam en zonodig de variëteitnaam 

(cultivar) vermeld.  

Gebruik van internationaal erkende codes (bijv. GN codes) is toegestaan. 

✓ Het kan voorkomen dat het redelijkerwijs niet mogelijk is een botanische 

benaming voor een (samengesteld) product te verstrekken (bijvoorbeeld 

in geval van potgrond). Een duidelijke productnaam is vermeld. 

✓ Onderscheidende kenmerken * t.b.v. identificatie) van het product  of 

verpakking zijn zo compleet mogelijk vermeld. De op het fc aangegeven 
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merken en nummers zijn daarbij in overeenstemming met die van de 

colli in de zending. 

✓ De wijze van én het aantal verpakkingseenheden zijn vermeld: het 

aantal in cijfers vermelden, daarachter het soort colli b.v. 2 kisten, 3 

kratten, etc. of indien van toepassing "los verladen". 

✓ Aard en gebruiksdoel van het product. bijv. stekken, snijbloemen, 

potplanten, poot aardappelen, consumptieaardappelen enz. Indien van 

toepassing is de staat van het product vermeld: gedroogd of vers.  

 

✓ Is (volledige) vermelding in vak 8 redelijkerwijs niet mogelijk;  dan is 

een verwijzing vermeld naar een bijlage (b.v. “See attached list”)  

✓ Voor de bestemming Russische Federatie is bij gebruik van een 

bijlage altijd vak 8 volledig benut, er is een verwijzing naar de bijlage 

vermeld en het resterende deel is op de bijlage vermeld. 

 

*  Bij Nederlandse en herverpakte buitenlandse 

consumptieaardappelen  zijn UaltijdU  de nummers vermeld van de 

NAO-tieraps die aangebracht zijn aan de pallets .  

NB. Bij hoeveelheden < 1 pallet is het aanbrengen van deze zegels 

niet verplicht. 

 

*  Bij pootaardappelen is het (altijd) toegestaan dat het ras en 

telernummer op het fc vermeld zijn. (Een aantal landen schrijven 

deze vermelding verplicht voor).   

 

 (NB. Re-export van zowel consumptie- als pootaardappelen is slechts 

in een beperkt aantal situaties mogelijk) 

 

✓ Vak 8 is ingevuld en het resterende deel is zodanig afgestreept dat er 

geen tekst kan worden toegevoegd. 

(ongenummerd) vak boven vak 9 

✓ In dit vak geen verplichte vermeldingen.  

 

✓ In bijzondere situaties kan dit vak gebruikt worden voor vermeldingen. 
 

Wordt een vervangend certificaat (replacement) gevraagd, dan is hier of 
in vak 11 vermeld ‘replacement for certificate’ + nummer en datum 
afgifte van het te vervangen certificaat.  
Het is toegestaan het nummer van de: Invoervergunning, Invoice, 
Airwaybill, factuur of Letter of Credit te vermelden, waardoor in het 
handelstraject de relatie met andere documenten zichtbaar gemaakt kan 
worden.  
Deze document relatie is alleen toegestaan in de ruimte boven vak 9.  
 

Vak 9. Hoeveelheid 

✓ Vermeld is het gewicht in kg/ ton van de zending die gere-exporteerd 

wordt.  

De gere-exporteerde hoeveelheid kan minder zijn dan vermeld op het 

certificaat van het land van oorsprong, in geval er slechts een deel van 

de zending gere-exporteerd wordt.  

✓ Van elke gere-exporteerde hoeveelheid moet de exporteur 

aantekening bijhouden. Bijvoorbeeld op de achterzijde van het 

originele buitenlandse certificaat cq. de ‘kopie conform origineel’ 

gewaarmerkte fotokopie. 
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✓ In geval meerdere zendingen samengevoegd worden en met 1 re-

export certificaat worden gere-exporteerd is in vak 8, achter elke 

productnaam tevens het land en het nummer van het fc vermeld. 

Vak 10. Aanduiding van de situatie 

✓ Achteréénvolgens (de verplichte velden) is vermeld:  

✓ Naam van het land of landen (in geval samenvoeging van meerdere 

zendingen) van  afgifte van het fc. Het gebruik van de juiste ISO 3166 

afkorting(en) is toegestaan.  

✓ Het nummer(s) van het fc (certificaten) van het (de) land (landen) 

van origine (s). (in geval samenvoeging van meerdere zendingen) 

✓ In geval het aantal certificaatnummers of landen te veel is om hier te 

vermelden, dan verwijzen naar een bijlage. (Ook toegestaan voor de 

Russische Federatie.) 

✓ Aangekruisd is wat van toepassing is: 

✓ het fc van het land van origine een origineel exemplaar betreft 

(original) 

of 

✓ het fc van het land van origine een als ‘kopie conform origineel’ 

gewaarmerkte (foto)kopie betreft. 

 

✓ Door het plaatsen van kruisjes is aangegeven  welke van de hierna 

beschreven situaties: I, II, of III van toepassing is. 

 

I  De zending planten/ plantaardige producten is niet herverpakt én is 

bestemd  voor een land met op gelijke wijze geformuleerde of 

lichtere invoereisen, er wordt verklaard: 

 

“that they are packed in original containers and, based on the original 

PC, they are considered to  conform with the current regulations of 

the importing contracting party.” 

 

NB: er vindt geen inspectie plaats, m.u.v. de bestemming 

Russische Federatie. Voor deze bestemming wordt altijd 

geinspecteerd. 

 

In te vullen zoals hierna is aangegeven:   

 

 
 

 

II. De zending planten/plantaardige producten is niet herverpakt én 

bestemd is voor een land met meer  of zwaardere invoereisen, er 

wordt verklaard: 

 

“that they are packed in original containers and, based on the original 

PC and additional inspections, they are considered to conform with 

naam land van origine certificaat nummer 

X 

X X 

 hier aankruisen  wat van toepassing is 
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the current phytosanitary regulations of the importing contracting 

party.”  

  

NB: Er vindt een inspectie plaats op ‘het verschil’ tussen de 

invoereisen van het land van herverzending (= NL/EU) en die van het 

bestemmingsland. 

 

 
  In te vullen zoals hier is aangegeven:  
 
 

 
 

II. De zending planten/ plantaardige producten is herverpakt én 

bestemd voor een land met dezelfde invoereisen, er wordt 

verklaard: 

 

“that they are repacked in new containers and, based on the original 

PC and additional inspections , the consignment is considered to 

conform with the current phytosanitary regulations of the importing 

contracting party.” 

 

NB: Er vindt inspectie plaats op de (volledige) invoereisen van het 

bestemmingsland. 

 
In te vullen zoals hier is aangegeven:  
 

 
 

Vak 11. Bijschrijving   

✓ Er behoren in beginsel geen bijschrijvingen vermeld te zijn op het re-

exportcertificaat. Bijschrijvingen dienen vermeld te zijn op het 

certificaat van het land van oorsprong. Uitzonderingen zijn mogelijk na 

het uitvoeren van een aanvullende inspectie. 

✓ Zaken welke middels de aanvullende inspectie kunnen worden 

vastgesteld zijn toegestaan.  

 (Dus: uitsluitend bijschrijvingen die betrekking hebben op eisen voor 

organismen die aan het product moeten worden vastgesteld d.m.v. een 

   naam land van origine 

   naam land van origine 

   certificaat nummer 

certificaat nummer 

  X X 

X 

 

   X 

   X 

  X 

 X 

  X 

 hier aankruisen  wat van toepassing is 

    hier aankruisen  wat van toepassing is 

 

     X 

   X 
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visuele inspectie, bemonstering of onderzoek. Dit betekent dat 

uitsluitend zaken welke aan het product kunnen en mogen worden 

vastgesteld, worden op het certificaat vermeld. Bijschrijvingen die 

betrekking hebben op eisen mbt. Land vrij van…, gebied vrij van…., 

bedrijf vrij van… enz. worden niet op het re-exportcertificaat vermeld.  

✓ Bevat het certificaat van het land van origine bijschrijvingen in de vorm 

van verwijzingen naar 1 of meer artikelen van Uitvoeringsverordening 

(EU) 2019/2072 al dan niet met daarbij aangegeven van welke optie(s) 

gebruik gemaakt is dan kan deze verklaring indien gewenst door de 

exporteur, nader verklaard worden op het re-exportcertificaat. (in de 

voorgeschreven taal) 

Bijvoorbeeld voor planten van Pyrus L. : In accordance with 

Implementing Regulation (EU) 2019/2072, annex V part C. wordt op het 

re-exportcertificaat beschreven als ‘Plants with symptoms of Erwinia 

amylovora, on the field of production or on the immediate surrounding 

thereof, have been rugged out.’  

✓ Is op het fc. van het land van origine een bijschrijving vermeld in een 

taal die niet geaccepteerd wordt of voorgeschreven is door het 

bestemmingsland, dan is het toegestaan deze tekst in de juiste taal op 

het re-export certificaat over te nemen.  

✓ Informatie mbt. een evt. replacement fc. is of in dit vak of in het 

ongenummerde vak boven vak 9 vermeld. 

Behandelingen: 

✓ De vakken 12 t/m 17 zijn alleen ingevuld indien een behandeling heeft 
plaats gevonden. 

✓ In geval van behandeling met chemische middelen zijn altijd de vakken 
12, 13, 15 en 16 ingevuld en indien van toepassing 14 en 17. 

✓ In geval van andere behandelingen zijn altijd de vakken 12, 14 en 16 
ingevuld en de overige vakken alleen indien van toepassing.  

✓ Indien geen behandelingen vermeld; is per vak afgestreept 

Vak 12. Wijze van behandeling.  

✓ Vermeld zijn alleen behandelingen die volgens de landeneis vereist 
worden of toegestaan zijn. 
• Alleen in Nederland toegelaten behandelingen worden (uitgevoerd en) 

vermeld. 
• Uitsluitend behandelingen die verricht zijn aan het eindproduct om te 

voldoen aan de fytosanitaire eisen van het bestemmingsland zijn 
vermeld. (dus er zijn Ugeen Ubehandelingen vermeld die tijdens de 
groeiperiode zijn uitgevoerd) 

 
✓ Bewijs van uitvoering: 

• Een product/ periode combinatie die een uitgevoerde behandeling zeer 
aannemelijk maakt. Bijvoorbeeld (consumptieaardappelen te exporteren 
in mei en een bijbehorende verklaring met betrekking tot het gebruik 
van een kiemremmingsmiddel.) 
• Een administratieve controle. 
• Fysiek aanwezig zijn bij de uitvoering. 
 
Voor het vermelden van warmwater behandelingen en begassingen 
moeten gewaarmerkte of gestickerde kookbriefjes of gasrapporten 
aanwezig zijn 

Vak 13. Naam van het middel. 

✓ Vermeld is de naam van de gebruikte actieve stof. 
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Vak 14. Duur en temperatuur van de behandeling. 

✓ Vermeld is, indien van toepassing, de tijdsduur en temperatuur van de 

behandeling. 

Vak 15. Toegepaste concentratie.   

✓ Vermeld is de gebruikte concentratie. 

Vak 16. Datum van behandeling. 

✓ Vermeld is de datum waarop de behandeling is uitgevoerd.  

(voor notatiewijze datumveld zie vak 18) 

✓ Bestaat een zending uit (meerdere) partijen van 1 geslacht, die op 

verschillende data behandeld zijn, dan in vak 12-17 de datum van 

behandeling van de laatst behandelde partij vermelden. 

 

Vak 17. Aanvullende bijzonderheden van de behandeling.  

✓ Vermeld zijn, alleen indien van toepassing, bijzonderheden van de 
behandeling. 

Vak 18. Plaats en datum van afgifte. 

✓ Vermeld zijn plaats en (juiste) datum van afgifte.  

✓ Datumnotatie: 

- Bij voorkeur in Europese stijl: dd-mm-jjjj of Europese stijl, waarbij de 

maand in letters, in de voorgeschreven taal is geschreven    

(bijvoorbeeld: 23 July 2019). 

- Amerikaanse notatie is toegestaan voor bestemmingen waar deze 

notatiewijze gebruikelijk is ( mm-dd-jjjj).    

 

 

 



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
 
Checklist:  Invullen en waarmerken Fytosanitair Certificaat bij export Tab 21 07 

Versie: 4.3 
Datum: 19-04-2023  Pagina 26 van 35 

6. Eisen aan fytosanitair certificaat model 2 (VS en Canada).  

Deze checklist geeft aan welke vermeldingen er in de hierna te noemen vakken van 

het fc voor export en re-export naar de Verenigde Staten en Canada (model 2) 

moeten hebben plaatsgevonden. Eventueel met daarbij aangegeven wat moet, wat 

mag en wat niet is toegestaan.  

  

Dit fc is gebaseerd op bilaterale afspraken tussen Nederland en de VS en Nederland 

en Canada. Het fc wordt uitsluitend gebruikt voor pre-shipment 

geinspecteerde planten en/of plantaardige producten. 

✓ Geeft aan dat voor dit item (internationaal) voorschriften zijn voor 

vermeldingswijze en/of wat hier vermeld moet worden.  (Dit zijn de te 

controleren items)  

Re-export naar Canada via USA 

In afwijking / aanvulling op de bij de hierna vermelde tekst mbt. de diverse 

vakken geldt in geval van (Re-)export naar Canada via de Verenigde Staten 

het volgende: 

✓ Er wordt een extra fc, model 2 aangeboden ter waarmerking 

✓ De vermelde hoeveelheid betreft de gehele of gedeeltelijke hoeveelheid 

van de zending. 

✓ Dit extra exemplaar "certificate for re-export purposes" exemplaar 

voldoet aan de volgende eisen: 

✓ In vak 8 zijn de weeknummers ingevuld gelijk aan deze op het 

origineel. 

✓ De invoice summary en/of summary sheet zijn gewaarmerkt en 

middels vermelding van het certificaatnummer gekoppeld. 

✓ In vak 4 is de verwijzing "certificate for re-export purposes of: 

[origineel certificaat nummer]" vermeld. 

Vak 1. Naam en adres exporteur 

✓ Vermeld is de naam, volledig adres (straatnaam + huisnummer), 

postcode en vestigingsplaats van de exporteur.  

✓ Het adres  is een locatie in Nederland. (verplicht) 

✓ Het is UgeenU postbusadres.  

✓ In geval er sprake is van een internationaal bedrijf gevestigd in het 

buitenland, dan wordt de naam en adres van de Nederlandse exporteur, 

agent of expediteur (Nederlands adres!) vermeld, eventueel aangevuld 

met By order of  …… (naam buitenlands bedrijf). 

Vak 2. Fytosanitair certificaat 

In dit vak is het (volg) nummer van het certificaat vermeld. 

Indien een replacement nodig is plaatst e-CertNL de verwijzing naar het 

origineel certificaatnummer en de afgifte datum in dit vak. 

 

Vak 3. Naam en adres ontvanger 

✓ Vermeld is de naam en het adres (straatnaam, straatnummer of postbus 

met nummer en  vestigingsplaats) van de importeur in het land van 

bestemming.  

✓ Het certificaat is aan 1 ontvanger gericht. 

Vak 4. Plant Protection Organization 

 In dit vak zijn de bestemmingen ‘Canada / United States of America’ 

vermeld.  

 Er is geen bestemming doorgehaald. 
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Vak 5. Oorsprong  

De naam van het land van export is voorgedrukt. En is standaard ‘the 

Netherlands’. 

 

*   Verklaringen van elders in de EU  geteelde producten blijken 

uitsluitend uit een Pre exportcertificaat of andere officiële verklaring van 

de fytosanitaire dienst van het land van productie. Officiële verklaringen, 

niet zijnde Pre exportcertificaten, dienen ter beoordeling aan de afdeling 

Expertise team fytosanitair van de NVWA te worden gezonden.   

In overleg met deze afdeling kan een fc worden afgegeven. (Zie 

instructie “Waarmerken Fytosanitair Certificaat” tab 21 06)  

Vak 6. Vervoermiddel 

Afhankelijk van de wijze van transport is ingevuld: 

✓ Aircraft of plane met vluchtnummer of  

✓ boat met scheepsnaam of 

✓ Aircraft of plane zonder vluchtnummer bij pakketpost per koerier.   

✓ Bij 6a. is vermeld het containernummer of Airwaybillnummer.  

Vak 7.   Plaats van invoer (Point of entry) 

✓ Vermeld is de plaats waar de zending, in het land van bestemming, 

wordt ingeklaard.   

 

Voor Canada:  

✓ Indien het inklaringspunt anders is dan het point of entry, aangeven 

volgens voorbeelden:  

1.  "Via New York in bond/overland manifest for Customs clearance in 

Vancouver, BC". 

2.  "Via Halifax in bond/overland manifest for Customs clearance in 

Toronto, Ontario". 

✓ Is de ruimte in vak 7 te klein dan mag deze vermelding in vak 8 staan. 

Ongenummerd vak naast vak 6, 7 

Hier zijn vermeld: 

✓ Naam expediteur 

✓ Naam douane-agent,  

✓ Vertrekdatum en  

✓ Voor Canada het nummer van de invoervergunning. 

✓ Voor Canada het nummer van de invoice  (+ op invoice-summary het fc 

nummer vermelden voor ‘cross-reference’) 

Vak 8. Beschrijving van de zending 

✓ Op het fc zijn de weeknummers * waarin de inspectie heeft plaats 

gevonden, vermeld. Voor de aanvragen die in e-CertNL gemaakt worden 

wordt per partij de laatste inspectiedatum ingevuld in de aanvraag. Op 

het certificaat worden deze inspectiedata vertaald naar weeknummers. 

✓ Op de in drievoud bijgevoegde invoice summary of factuur, is door de in 

Nederland waarmerkende instantie (KD) een stempel en handtekening 

geplaatst.   

De certificaten die met e-CertNL aangevraagd worden zijn voorzien van 

een invoice summary. De exporteur voegt zelf het nummer van de 

invoice summary toe. Er is hiervoor ruimte voor maximaal 10 karakters. 

Dit nummer wordt zowel op de invoice summary en fc model 2 geplaatst. 
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✓ Op de in drievoud bijgevoegde invoice summary of factuur, is door de in 

Nederland waarmerkende instantie (KD) een stempel en handtekening 

geplaatst.   

De certificaten die met e-CertNL aangevraagd worden zijn voorzien van 

een invoice summary. De exporteur voegt zelf het nummer van de 

invoice summary toe. Er is hiervoor ruimte voor maximaal 10 karakters. 

Dit nummer wordt zowel op de invoice summary en fc model 2 geplaatst. 

 

 

✓ Op deze bijlage(n) zijn de NAW-gegevens identiek aan die vermeld op 

het fc.  

✓ Op de bijlage is het fc-nummer vermeld.  

✓ In geval van ingevroren producten is het weeknummer van waarmerken 

vermeld. 

✓ * Deze weeknummers zijn maximaal 4 weken oud. 

 

✓ Vak 8 is ingevuld en het resterende deel is zodanig afgestreept dat er geen 

tekst kan worden toegevoegd. 

Vak 9. Hoeveelheid 

✓ Voor Canada is hier de omvang van de zending vermeld, inclusief 

eenheid, bijv……. kg/ton, of …. stuks, …. liters.  

✓ Voor de VS is het invullen van dit vak optioneel. 

Vak 10. Voorgedrukt tekstveld 

Hier is de algemene bijschrijving voorgedrukt: ‘This shipment has been pre-

cleared and conforms the requirements of the Netherlands Dormant 

Perennials and Flower Bulbs Pre-clearance Program Workplan’. De rest van 

het vak is afgestreept. 

Vak 11. Bijschrijving (Additional declaration) 

Dit vak is reeds afgestreept; er zijn, m.u.v. een vermelding voor 

waardplanten van Phytophthora ramorum, geen bijschrijvingen vermeld. 

De benodigde bijschrijving voor P. ramorum waardplanten wordt altijd op 

een bijlage geplaatst. In vak 11 wordt de tekst ‘see attachment’ vermeld. 

Vak 12. Tekstveld: Declaration of re-export  

✓ Indien hier gegevens van te re-exporteren partijen zijn ingevuld is het fc 

van het land van origine (origineel of kopie conform origineel 

gewaarmerkt) aanwezig op het moment van exportinspectie. 

 

Dit veld is bedoeld voor producten welke gere-exporteerd worden.  

Van geïmporteerde en gekeurde producten is hier vermeld:  

✓ certificaatnummer,  

✓ land van herkomst,  

✓ aantal.   

 

voor PSI-USA en PSI-Canada: 

✓ Uitsluitend gebruiken voor in het buitenland aan psi onderworpen 

producten. Dit blijkt uit de vermelding ‘Approved flowerbulbs for USA’ of 

‘Pre-cleared dormant flower bulbs and perennials for the United States 

and/or Canada’ op het certificaat van het land van oorsprong. 

Behandelingen: 

✓ De vakken 12 t/m 17 zijn alleen ingevuld indien een behandeling heeft 
plaats gevonden. 



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
 
Checklist:  Invullen en waarmerken Fytosanitair Certificaat bij export Tab 21 07 

Versie: 4.3 
Datum: 19-04-2023  Pagina 29 van 35 

✓ In geval van behandeling met chemische middelen zijn altijd de vakken 
12, 13, 15 en 16 ingevuld en indien van toepassing 14 en 17. 

✓ In geval van andere behandelingen zijn altijd de vakken 12, 14 en 16 
ingevuld en de overige vakken alleen indien van toepassing.  

Vak 13. Wijze van behandeling.  

✓ Vermeld zijn alleen behandelingen die volgens de landeneis vereist 
worden. 
• Alleen in Nederland toegelaten behandelingen worden (uitgevoerd en) 

vermeld. 
• Uitsluitend behandelingen die verricht zijn aan het eindproduct om te 

voldoen aan de fytosanitaire eisen van het bestemmingsland zijn 
vermeld. (dus er zijn Ugeen Ubehandelingen vermeld die tijdens de 
groeiperiode zijn uitgevoerd) 

 
✓ Bewijs van uitvoering: 

• Een product/ periode combinatie die een uitgevoerde behandeling zeer  
 aannemelijk maakt.  
• Een administratieve controle. 
• Fysiek aanwezig zijn bij de uitvoering. 

✓ Indien geen behandelingen vermeld; is er per vak afgestreept. 
✓ In e-CertNL wordt de behandeling alleen getoond indien de 

behandelwijze is ingevuld.  
✓ In e-CertNL wordt de ingevulde behandeling ( vakken 14 t/m. 17 alleen 

getoond indien ook vak 13 (wijze van behandelen) is ingevuld. 

Vak 14. Naam van het middel. 

✓ Vermeld is de naam van de gebruikte actieve stof. 

Vak 15. Duur en temperatuur van de behandeling. 

✓ Vermeld is, indien van toepassing, de tijdsduur en temperatuur van de 

behandeling. 

Vak 16. Toegepaste concentratie.   

✓ Vermeld is de gebruikte concentratie. 

Vak 17. Datum van behandeling. 

✓ Vermeld is de datum waarop de behandeling is uitgevoerd.  

(voor notatiewijze van het datumveld zie vak 18.) 

✓ Bestaat een zending uit (meerdere) partijen van 1 geslacht, die op 

verschillende data behandeld zijn, dan in vak 12-17 de datum van 

behandeling van de laatst behandelde partij vermelden. 

 

Vak 18. Plaats en datum van afgifte. 

✓ Vermeld zijn plaats en (juiste) datum van afgifte.   

✓ Datumnotatie: 

- Bij voorkeur in Europese stijl: dd-mm-jjjj of waarbij de maand in 

letters,in de voorgeschreven taal is geschreven (bijvoorbeeld 23 July 

2019).   

- Amerikaanse notatie: mm-dd-jjjj is toegestaan. 

✓ Er is voldaan aan de bijzonderheden met betrekking tot PSI (pre-

shipment inspection) en waarmerken van fc’s  (zie Tab 21 06) 

Vak 19. Datum en naam US/CA inspecteur 

✓ Vermeld zijn datum van waarmerken en naam van de US/CA inspecteur. 
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Bijlage 1: Voorbeelden correcte vermeldingen in vak 8 en vak 9. 
 
Hier zijn een aantal voorbeelden vermeld  met correcte wijze van vermeldingen in de 
vakken 8 en 9 van het fc.  
 

voorbeeld 1: Zending van 1 deense kar met 5000 stekken en 250 potplanten 

 

In vak 8.        In vak 9. 

 

1 trolly 

Rooted cuttings: 5000 Dieffenbachia 

 

Pot plants:50 Pelargonium, 

      50 Chrysanthemum 

      50 Aglaonema 

      50 ......... 

      50 ........      5250 pieces of 175 kg 

 

voorbeeld 2: Zending van 10 dozen met snijbloemen 

 

in vak 8  

10 boxes cut flowers       In vak 9 

 

    10 Gerbera 

    10 Rosa 

    10 ... 

    10 ...      40 pieces of 200 kg 

 

 

          Niet toegestaan is een vermeldingswijze  en vergelijkbare als hieronder is 

weergegeven:  

 

in vak 8   In vak 9 

 Packages   Pieces 

Anthurium spp.      -                                    400 

Lilium spp.      -    150 

Dracaena sp.      -                                     25 

Hyancinthus      -                                     30          

  

(In vak 8 een kop (bijv. packages) vermelden en vervolgens alles daaronder 

afstrepen en aantallen vermelden in vak 9. )   

 

voorbeeld 3: Zending van 7 dozen met bewortelde en onbewortelde stekken. 

 

In vak 8         in vak 9 

3 boxes unrooted cuttings 

    1000 Begonia 

 

4 boxes rooted cuttings 

    1000 Begonia     2000 pieces of 300 kg 
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voorbeeld 4: Zending met 3 dozen sinaasappelen uit Spanje en 4 zakken 

                     Nederlandse consumptie aardappelen 

 

Vak 8         in vak 9 

 

3 boxes  fresh fruit 

    60 kg Citrus sinensis (ES) 

 

4 bags table potatoes 

100 kg Solanum tuberosum (NL) 160 kg 

 

voorbeeld 5: Zending van 42 deense karren met potplanten. 

 

Vak 8         in vak 9 

 

42 trollies potplants 

 

  

 100 Pelargonium, 

 100 Chrysanthemum 

 100 Ficus 

50 ......... 

..   …......              15430 pieces  

 

 

voorbeeld 6: Zending van 24.500 kg los verladen consumptie of industrie 

                     aardappelen  

 

Vak 8         in vak 9 

 

Solanum tuberosum 

Ware potatoes in bulk     24.500 kgs. 

 

 

voorbeeld 7: Zending van 25.000 kg verpakte consumptie-aardappelen 

 

Vak 8         in vak 9 

 

Solanum tuberosum 

Ware potatoes packed in  25 kg. Jute bags  25.000 kgs. 

 

Sealnumbers:  from < vermeld 1e >   to < vermeld laatste NAO zegelnummer>  

 

 

voorbeeld 8: Zending van 25.000 kg pootaardappelen   

 
10.000 kg verpakt in 50 kg. jute zakken en 15.000 in 25 kg. zakken  

 

Vak 8         in vak 9 

 

Solanum tuberosum 

Seed potatoes       25.000 kgs. 
 200 bags of 50 kgs. (variety  <rasnaam>  growernumber < telernummer >) 

600 bags of 25 kgs. (variety  <rasnaam>  growernumber < telernummer >)  
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voorbeeld 9: In algemene zin toegestane vermeldingswijzen: 

( zie hiervoor ook: FC model 1  Vak 8.Beschrijving van de zending)  
               
 10 kisten fruit: 
      Appels      (Malus Mill.) 
       Peren       (Pyrus L.) 
       Mango’s  (Mangifera L.) 
- - - - - -  
 Fruit: 
      5 kisten Appels      (Malus Mill.) 
       3 kisten Peren       (Pyrus L.) 
       2 kisten Mango’s  (Mangifera L.) 
- - - - - - 
10 kisten fruit: 
      5 kisten Appels      (Malus Mill.) 
      3 kisten Peren       (Pyrus L.) 
      2 kisten Mango’s  (Mangifera L.) 
- - - - - - 
 

 
 

 

Bijlage 2: Woordenlijst NL-Engels–Spaans–Frans–Duits–

Portugees 

                   
De woordenlijst in 6 talen is (vanwege de leesbaarheid) een seperaat document.   
( 6 talen woordenlijst Bijlage 2 bij tab 21 07). 
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Bijlage 3: Fytosanitair certificaat (per december 2019) 

(model 1) 
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Bijlage 4: Fytosanitair certificaat voor herverzending (per 

december 2019)) 
 
(model 20: re-exportcertificaat) 
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Bijlage 5: Certificaat voor verzending van PSI-artikelen naar 

Canada en de Verenigde Staten (per december 2019) 
 
(model 2) 
 

 


