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1. GELDIGHEIDSTERMIJN 

Versie Geldig vanaf:  

April 2017 03/05/2017 

 

2. DEFINITIES EN AFKORTINGEN  

 

ACS  Autocontrolesysteem  

ASP  Een extern organisme, door het FAVV toegelaten voor het uitvoeren van specifieke 
fytosanitaire taken, afhankelijk van zijn expertise, in overeenstemming met de principes 
van ISPM 7 (‘authorized service provider’) 

FAVV  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

IL  Israël  

ISPM  International Standard for Phytosanitary Measures 

PPIS  Plant Protection and Inspection Services – bevoegde autoriteit van Israël 

PO   Producentencoöperatie  

VBT  Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties  

 

3. TOEPASSINGSGEBIED  
 

Betrokken producten Appelen en peren  

Betrokken parameters Fytosanitair – schadelijke organismen  

Bestemming van de producten Israël  

 

  



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV - Instructiebundel  

  2/5  

 

4. VEREISTEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING 
 

De Israëlische bevoegde overheid van het Ministerie van Landbouw is de “Plant Protection and 

Inspection Services (PPIS)” en de website van deze dienst is te vinden op het volgende adres: PPIS 

4.1 Algemene eisen voor groenten en fruit 

Invoervergunning 

 

ja 

Eisen inzake grond Grondvrij: vrij van zichtbare zand- en kleideeltjes; indien zand- of kleideeltjes 

zichtbaar zijn, moeten de producten gewassen worden 

 

Verpakking Houten kisten/paletten moeten voldoen aan ISPM 15 

 

 

4.2 Specifieke voorwaarden voor appels en peren 

 
De eisen van Israël (IL) zijn vermeld op de invoervergunning. 

4.2.1 Fytosanitaire eisen  

Specifieke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s m.b.t. de door IL geïdentificeerde 

quarantaineorganismen te verminderen. 

De quarantaineorganismen, waarvan de PPIS beschouwd dat zij mogelijks binnengebracht kunnen 

worden op het Israëlisch grondgebied via zendingen van Belgische appelen en peren, zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel. 

 
 

Schimmels 
Wetenschappelijke naam Nederlandstalige gebruiksnaam 

Cryptosporiopsis perennans Vruchtrot 

Monilinia fructicola  Vruchtrot 

Monilia fructigena Monilia 

Nectria galligena Vruchtboomkanker 

Neofabraea spp Lenticelrot 

Phacidiopycnis spp. Steelrot 

 

Insecten en mijten  
Wetenschappelijke naam Nederlandstalige gebruiksnaam 

Aculus schlechtendali Roestmijt 

Adoxophyes orana  
(=A. reticulana) 

Vruchtschilvreter 

Ametastegia glabrata Zuringbladwesp 

Archips podana Grote appelbladroller 

Argyrotaenia ljungiana Bruinebladroller 

Argyrotaenia pulchella Kleine druivenbladroller 

Bryobia rubrioculus Bruine appelmijt 

Caenorhinus aequatus Vruchtsteker  

Cydia funebrana Pruimenmot 

Grapholita lobarzewskii Kleine fruitmot  

Grapholita molesta 
Grijze fruitmot 
(Perzikscheutboorder) 

Hoplocampa testudinea Appelzaagwesp 

Pseudococcus calceolariae Wolluis 

Quadrospidiotus perniciosus San José schildluis 

Rhynchites auratus Roestmijt 

Spilonota ocellana Vruchtschilvreter 

 

http://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Plant%20Protection%20and%20Inspection%20Services/Pages/default.aspx
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Peren/appelen moet vrij verklaard zijn van de hierboven opgelijste schadelijke organismen. 
 
 De vruchten moeten worden geproduceerd in boomgaarden die vrij zijn van Nectria 

galligena. Elke boomgaard (productiesite) aangewezen voor de export van vruchten naar 

Israël moet worden geregistreerd. Elke boomgaard moet ook tweemaal geïnspecteerd 

worden tijdens het actieve groeiseizoen voor Nectia galligena en vrij zijn bevonden van 

dit schadelijk organisme. 

 Elke zending moet visueel worden gecontroleerd tijdens de fytosanitaire controle bij 

uitvoer. 

4.2.2 Algemene voorwaarden voor appels en peren 

 De lijst van erkende pakstations moet door het FAVV worden verzonden naar PPIS vóór 

de uitvoer (zie punt 5.2.); 

 De traceerbaarheid moet verzekerd worden vanaf de productie tot aan de verpakking en 

verzending; 

 Elk pallet van de zending moet worden voorzien van een label "Approved for Israel" 

(goedgekeurd voor Israël);  

 Elk pallet van de zending moet worden voorzien van volgende vermeldingen: het land 

van oorspong, de naam van de variëteit, het nummer van de boomgaard en nummer van 

de producent; 

 Een lijst van producenten en de partijen aanwezig in de zending moet vermeld worden 

op het fytosanitair certificaat of aan het fytosanitair certificaat worden toegevoegd (vak 8 

van het certificaat of de bijlage); 

 De verpakkingsmaterialen moeten nieuw zijn. 

 

5. AUTOCONTROLE SYSTEEM 

5.1 Sectorprocedure 

 

Alle Belgische operatoren die betrokken zijn bij de productie, het sorteren, het verpakken en de 

verzending van Belgische appelen/peren naar IL moeten de invoereisen van IL kennen en de 

geldende procedures volgen om te verzekeren dat de peren/appelen vrij zijn van alle door IL 

gereglementeerde schadelijke organismen. 

Om te voldoen aan de eisen van IL opgenomen in punt 3.1, heeft de sector een sectorprocedure 

SP- Export-010 opgesteld die gevalideerd werd door het FAVV – (Lijst van de actuele versies van 

de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans betreffende export). De peren/appelen 

moeten geproduceerd en verpakt zijn volgens de voorwaarden beschreven in de sectorprocedure 

SP-Export-010. 

 

Producenten, producentencoöperaties (PO), pakstations en uitvoerders die peren/appelen willen 

uitvoeren naar IL moeten beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS) op basis 

van G014 en/of G040. Indien het hoofdstuk uitvoer niet inbegrepen is in de gids, is de omzendbrief 

PCCB/S4/1220694 van toepassing. De operator dient de exportvoorwaarden te laten valideren, 

rekening houdend met de bepalingen in deze omzendbrief met betrekking tot de validatie van het 

ACS in het kader van export naar derde landen, hetgeen steekproefsgewijs zal geverifieerd worden 

door de certificerende agent. 

 

http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
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Indien een wijziging van de goedgekeurde sectorprocedure nodig is, moet een voorstel tot wijziging 

aan het FAVV (s4.pccb@favv.be) ter goedkeuring ingediend worden vóór de start van het 

volgende seizoen, en dit uiterlijk op 15 maart. 

5.2 Lijst van operatoren 

Elk jaar bezorgt VBT aan het FAVV (s4.pccb@favv.be) lijsten van operatoren die in aanmerking 

komen voor de uitvoer van appels en peren naar IL, zoals beschreven in de sectorprocedure.  

- Lijsten van producenten en hun boomgaarden en PO vóór 1 april; 

- Lijst van pakstations vóór 1 augustus; 

- Lijst van exporteurs vóór 1 september. 

De lijst van pakstations zal jaarlijks door het FAVV aan PPIS worden overgemaakt in de maand 

augustus vóór de uitvoer. 

5.3 Traceerbaarheid 

De traceerbaarheid moet gegarandeerd worden doorheen de hele productie-, verpakkings- en 

transportketen. De sector moet in staat zijn om iedere zending te traceren tot de boomgaarden. 

6. CONTROLE EN CERTIFICERING  

6.1 Inspectie van de boomgaarden tijdens het groeiseizoen 

De boomgaarden die vermeld zijn op de lijst van de operatoren die in aanmerking komen voor de 

export van peren/appelen naar IL moeten twee keer per groeiseizoen (mei / juni en net vóór de 

oogst) geïnspecteerd worden om de afwezigheid van Nectria galligena te controleren. In 

overeenstemming met ISPM 7, kan deze taak uitgevoerd worden door het FAVV of een ASP. Als in 

de boomgaard symptomen van Nectria galligena worden vastgesteld, wordt de betrokken 

boomgaard uitgesloten van export naar IL voor het betrokken seizoen. 

6.2 Fytosanitaire controle voor export 

De controles die door het FAVV voor de export worden uitgevoerd zijn: 

 Controle op de aanwezigheid van een geldige invoervergunning;  

 Controle op de aanwezigheid van de producent en de betrokken boomgaard, de variëteit, 

het pakstation, de PO en de uitvoerder op de lijsten van operatoren;  

 Een minimum van 2% van de vruchten van de zending moeten visueel geïnspecteerd 

worden door het FAVV met het oog op certificering. In geval van twijfel betreffende de 

aanwezigheid van schadelijke organismen moet een meer grondige controle uitgevoerd 

worden. Systematisch worden 10% van de 2% vruchten die visueel werden geïnspecteerd 

(met name 0,2% van de vruchten in de volledige zending), doorgesneden met het oog op de 

detectie van interne schadelijke organismen. In geval van een verdenking van de 

aanwezigheid van een quarantaine organisme (punt 3.1), zal een bevestiging via 

laboratoriumanalyse gevraagd worden.    

Indien het resultaat van de fytosanitaire controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat 

worden afgeleverd met de volgende aanvullende verklaring in het Engels:  

a) The production site was inspected during active growth of the last growing season and found 

free of Nectria galligena.  

b) The consignment is free from the following pests according to visual inspection: Aculus 

schlechtendali, Adoxophyes orana (= A. reticulana), Ametastegia glabrata, Archips  
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podana, Argyrotaenia ljungiana, Argyrotaenia pulchella, Bryobia rubrioculus, Coenorhinus 

aequatus, Cydia funebrana, Grapholita lobarzewskii, Grapholita molesta, Hoplocampa testudinea, 

Pseudococcus calceolariae, Quadraspidiotus perniciosus, Rhynchites auratus, Spilonota 

ocellana, Cryptosporiopsis perennans, Monilinia fructicola, Monilinia fructigena, Nectria galligena, 

Phacidiopycnis spp. and Neofabraea spp.  

c) The inspection was carried out on 2% of the consignment, 10% of which were cut for the 

examination of internal pests.  

 

Een lijst van producenten en partijen aanwezig in de zending moeten worden vermeld op het 

fytosanitair certificaat of op de bijlage van het fytosanitair certificaat (vak 8). 

Indien tijdens de fytosanitaire controle bij uitvoer wordt geconstateerd dat aan bepaalde 

voorwaarden niet is voldaan (bv. ontbreken van een geldige invoervergunning, een operator die 

niet op de lijst wordt vermeld, de aanwezigheid van schadelijke organismen vermeld onder punt 3.1 

of schade veroorzaakt door deze), dienen de maatregelen zoals voorzien in punt 7 van de 

sectorprocedure SP Export-010 worden toegepast. Indien schadelijke organismen vermeld onder 

punt 3.1 of schade veroorzaakt door deze schadelijke organismen worden vastgesteld in de 

zending, wordt de betrokken boomgaard (met inbegrip van alle partijen afkomstig van deze 

boomgaard) uitgesloten van de export naar IL voor het betreffende seizoen. Als deze niet-

conformiteit meer dan één keer plaats vindt, wordt de producent (= al zijn boomgaarden) 

uitgesloten van export naar IL voor heel het seizoen. 

 

7. RETRIBUTIE  

Inspecties uitgevoerd door het FAVV, eventuele laboratoriumanalyses en het fytosanitair certificaat 

zijn onderhevig aan retributies zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2005 

betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering 

van het FAVV.  

De kosten verbonden aan de taken uitgevoerd door een ASP en aan de laboratoriumonderzoeken 

gelinkt aan het uitvoeren van deze taken zijn respectievelijk vastgelegd door de ASP en het 

laboratorium. 

De facturen met betrekking tot de inspecties van de boomgaarden en de kosten van eventuele 

laboratoriumanalyses zullen worden verzonden naar de betrokken PO.  

 


