
 
 
 
 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 
 

AANVRAAG VAN INSPECTIES VAN PLANTEN, TIJDENS HET GROEISEIZOEN, MET HET 
OOG OP UITVOER  

 
 
Land van bestemming:  
 
Betrokken wetgeving (referentie) / invoervergunning1: 
 
 
Betrokken schadelijke organismen:  
 
 
Naam van de exporteur / contactpersoon:                                                         
 
Adres:   
                                                                                   
 
Registratienummer (VEN):  
 
Tel:                                                     GSM:                                          (Fax:                                     )  
  
 
Aantal vereiste inspecties:  
 
Actieve groeiseizoen: van          /          /             tot            /         /         
 
Verwachte datum (of tijdstip) van uitvoer: (van)          /          /         (tot           /          /           ) 
 
Eventuele opmerking: 
 
 
 
 
Ondergetekende verzoekt aan het FAVV om de planten vermeld in de bijlage op de vermelde 
productieplaatsen te controleren met het oog op een mogelijke export naar het in de bovenstaande 
kader vermeld derde land. 
 
(Naam, functie, datum, handtekening) 
 
 
 
 
 
 

 
Dit formulier moet aan de PCE(‘s) waar de productieplaats(en) is (zijn) gelegen overgemaakt worden. 
 

                                                      
1 Toe te voegen aan deze aanvraag 



 
 

Bijlage 
 

Botanische naam Aard van de planten2 Schadelijk(e) organisme(n)3  Adres van de productieplaats(en) Oppervlakte 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                      
2 Algemene informatie over de afgifte van fytosanitaire uitvoercertificaten, punt 3.1 (http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/ ). 
3 Voor de betrokken planten relevante schadelijke organismen. 

http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/planten/
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