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1. GELDIGHEIDSTERMIJN 

Versie Geldig vanaf:  

Mei 2017 02/06/2017 

November 2017 21/11/2017 

 

 

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) 

BR Brazilië 

FAVV  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

ISPM Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (‘International Standards for 

Phytosanitary Measures’) 

MAPA Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening van Brazilië (‘Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento’) 

PO  Producentencoöperatie  

VBT  Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties  
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3. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Betrokken producten Belgische peren  

Betrokken parameters Fytosanitair – schadelijke organismen  

Bestemming van de producten Brazilië 

 

 

4. VEREISTEN VAN HET LAND VAN BESTEMMING 

4.1 Algemene eisen voor groenten en fruit 

Invoervergunning 

 

Nee 

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 peren 

 
De fytosanitaire eisen van Brazilië voor Belgische peren werden door het Ministerie van Landbouw, 

Veehouderij en Voedselvoorziening (MAPA) bepaald en in de Instrucão Normativa van 16/02/2017 (DSV 

No. 487/15) gepubliceerd. Hun eisen zijn de volgende: 

 
• De zending werd geïnspecteerd en vrij bevonden van Contarinia pyrivora, Diaspidiotus 

ostreaeformis, Hoplocampa brevis, Ametastegia glabrata, Leucoptera malifoliella, Spilonota 

ocellana, Archips podana, Archips rosana, Argyrotaenia pulchellana, Hedya dimidioalba, Cydia 

pomonella, Grapholita funebrana en Gymmosporangium fuscum. 

• De zending werd vrij bevonden van Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Aculus 

schlechtendali, Epitrimerus pyri en Amphitetranychus viennensis op basis van een officieel 

analyseresultaat van een laboratorium. 

• De zending houdt geen quarantainerisico’s in betreffende Lobesia botrana, Neofabraea alba, 

Phacidiopycnis pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena en Erwinia amylovora, op basis van 

de toepassing van een systeembenadering goedgekeurd door het FAVV en MAPA ter beheersing 

van de risico’s. 

 

4.2.1 Fytosanitaire eisen 

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

quarantaineorganismen te verlagen. 

De quarantaineorganismen, waarvan MAPA beschouwd dat zij mogelijks binnengebracht kunnen worden 

op hun grondgebied via zendingen van Belgische peren, zijn opgenomen in de onderstaande tabel evenals 

een overzicht van de vereisten. 
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Gereglementeerd organisme  Zending 
vrij van 

Analyse Fytosanitair risico onder 
controle  

(systeembenadering) 
Latijnse benaming Nederlandse benaming 

Insecten en mijten 

Aculus schlechtendali Roestmijt X X  

Adoxophyes orana Vruchtschilvreter X X  

Ametastegia glabrata Zuring bladwesp X   

Amphitetranychus viennensis Meidoornspintmijt X X  

Archips podana Grote appelbladroller X   

Archips rosana Heggenbladroller X   

Argyrotaenia pulchellana Kleine druivenbladroller – Eulia X   

Contarinia pyrivora Perengalmug X   

Cydia pomonella Fruitmot X   

Diaspidiotus ostreaeformis Oestervormige vruchtboomschildluis X   

Epitrimerus pyri Perenroestmijt X X  

Grapholita funebrana Pruimenmot X   

Hedya dimidioalba Groene knopbladroller X   

Hoplocampa brevis Perenzaagwesp X   

Leucoptera malifoliella Damschijfmineermot X   

Lobesia botrana Europese wijnstokmot X  X 

Pandemis heparana Leverkleurige bladroller X X  

Spilonota ocellana Rode knopbladroller X   

Bacteriën  

Erwinia amylovora Bacterievuur X  X 

Schimmels  

Gymmosporangium fuscum Perenroest X   

Monilinia fructigena Monilia X  X 

Neofabraea alba Lenticelrot X  X 

Neonectria galigena  
(= N. ditissima) 

Vruchtboomkanker X  X 

Phacidiopycnis pyri (Stem end) rot X  X 

 
De voorwaarden voor de invoer van Belgische peren zijn: 

✓ De peren moeten geproduceerd worden volgens een systeembenadering (‘system approach’) 

om de afwezigheid van (schade veroorzaakt door) Lobesia botrana, Neofabraea alba, 

Phacidiopycnis pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena en Erwinia amylovora te 

verzekeren;  

✓ De afwezigheid van Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Aculus schlechtendali, 

Epitrimerus pyri et Amphitetranychus viennensis op de vruchten moet aangetoond worden op 

basis van een analyseresultaat van een laboratorium erkend door het FAVV;  

✓ De zending moet vrij zijn van alle door BR gereglementeerde schadelijke organismen (cf. tabel 

hierboven);  

✓ Iedere zending (minimum 2% van de fruitverpakkingen) moet door het FAVV visueel 

geïnspecteerd worden tijdens de fytosanitaire controle voor uitvoer; 

✓ Het fytosanitair certificaat dat afgeleverd wordt door het FAVV moet de volgende aanvullende 

verklaringen in het Portugees bevatten: 

o “O envio foi inspecionado e encontra-se livre das pragas Contarinia pyrivora, 

Diaspidiotus ostreaeformis, Hoplocampa brevis, Ametastegia glabrata, Leucoptera 

malifoliella, Spilonota ocellana, Archips podana, Archips rosana, Argyrotaenia 

pulchellana, Hedya dimidioalba, Cydia pomonella, Grapholita funebrana e 

Gymmosporangium fuscum.” (De zending werd geïnspecteerd en vrij bevonden van 

Contarinia pyrivora, Diaspidiotus ostreaeformis, Hoplocampa brevis, Ametastegia 

glabrata, Leucoptera malifoliella, Spilonota ocellana, Archips podana, Archips rosana, 
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Argyrotaenia pulchellana, Hedya dimidioalba, Cydia pomonella, Grapholita funebrana 

en Gymmosporangium fuscum.) 

o “O envio encontra-se livre das pragas Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Aculus 

schlechtendali, Epitrimerus pyri e Amphitetranychus viennensis, de acordo com o 

resultado da análise oficial do laboratório. (De zending werd vrij bevonden van 

Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Aculus schlechtendali, Epitrimerus pyri en 

Amphitetranychus viennensis op basis van een officieel analyseresultaat van een 

laboratorium.)” 

o “O envio não apresenta risco quarentenário em relação às pragas Lobesia botrana, 

Neofabraea alba, Phacidiopycnis pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena e 

Erwinia amylovora, considerando a aplicação do sistema integrado para diminuição 

do risco, oficialmente supervisionado e acordado com o país importador.” (De zending 

houdt geen quarantaine risico’s in betreffende Lobesia botrana, Neofabraea alba, 

Phacidiopycnis pyri, Neonectria galigena, Monilinia fructigena en Erwinia amylovora, 

op basis van de toepassing van een systeembenadering ter beheersing van de risico’s, 

onder officiële supervisie en zoals goedgekeurd door het importerend land.) 

4.2.2 Algemene voorwaarden voor peren 

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

transportketen; 

✓ Alle betrokken Belgische operatoren moeten de invoereisen van BR kennen en een systeem 

implementeren om de conformiteit van de zendingen met die eisen te verzekeren; 

 

5. AUTOCONTROLESYSTEEM 

5.1 Sectorprocedure 

 

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

verzending van Belgische peren naar BR moeten de invoereisen van BR kennen en de geldende 

procedures volgen om te verzekeren dat de peren vrij zijn van alle door BR gereglementeerde 

schadelijke organismen, vooral diegene die in de systeembenadering worden vermeld. 

De peren moeten worden geproduceerd en verpakt volgens een systeembenadering (‘system 

approach’) die in detail wordt beschreven in de sectorprocedure SP-Export-013 - (Lijst van de actuele 

versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplannen betreffende export). 

 

Anderzijds moeten producenten, PO’s, pakstations en uitvoerders die peren willen uitvoeren naar 

BR 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. 

 

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 februari. 

http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
http://www.afsca.be/autocontrole-nl/export/
mailto:s4.pccb@favv.be
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5.2 Lijst van operatoren 

Elk jaar bezorgt VBT aan het FAVV (s4.pccb@favv.be; import.export@favv.be) lijsten van 

operatoren die in aanmerking komen voor de uitvoer van peren naar BR, zoals beschreven in de 

sectorprocedure.  

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

- Lijst van pakstations vóór 1 augustus; 

- Lijst van exporteurs vóór 1 september. 

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 
 
Inspectie van de producenten en hun boomgaarden tijdens het groeiseizoen 

▪ Toezicht op de naleving van de sectorprocedure SP-Export-013 door een steekproefsgewijze 

controle van de producenten/percelen die vermeld zijn op de lijst van de operatoren die zich 

aanmelden voor de export van peren naar BR. In overeenstemming met ISPM 7, kan deze taak 

uitgevoerd worden het FAVV of een ASP.  

Naoogstcontrole door het FAVV 

▪ Toezicht op de naleving van de sectorprocedure SP-Export-013 door een steekproefsgewijze 

controle van de PO’s en de pakstations die vermeld zijn op de lijst van de operatoren die zich 

aanmelden voor de export van peren naar Brazilië. 

Als niet-conformiteiten worden vastgesteld in de naleving van de sectorprocedure, worden de 

maatregelen genomen, zoals bepaald onder punt 7 van de sectorprocedure SP-Export-013. Dit punt 

beschrijft eveneens de uitsluitingscriteria voor export van Belgische peren naar BR die hierbij van 

toepassing zijn op de betrokken operatoren. 

 
Fytosanitaire controle voor export 
De controles die het FAVV uitvoert bij export omvatten:  

▪ Controle op de aanwezigheid van de producent en de betrokken boomgaard, het pakstation, de 

PO en de uitvoerder op de positieve lijsten van operatoren die in aanmerking komen voor uitvoer 

van peren naar BR.  

▪ Per lot (vruchten afkomstig van eenzelfde perceel) dient een minimum van 2% van de 

fruitverpakkingen visueel geïnspecteerd te worden door het FAVV met het oog op certificatie. 

Verdachte vruchten plus minimaal 20 vruchten verdeeld over de verschillende loten in de zending 

dienen te worden doorgesneden met het oog op de detectie van interne schadelijke organismen. 

In geval van twijfel betreffende de aanwezigheid van schadelijke organismen moet een meer 

grondige controle uitgevoerd worden, hetgeen een inspectie van bijkomende verpakkingen en het 

doorsnijden van bijkomende vruchten omvat. In geval van een verdenking van de aanwezigheid 

van een quarantaine organisme, zal een bevestiging via laboratoriumanalyse gevraagd worden. 

▪ Controle van de analyseresultaten uitgevoerd op het partij ter bevestiging van de afwezigheid van 

Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Aculus schlechtendali, Epitrimerus pyri en 

Amphitetranychus viennensis. 

mailto:s4.pccb@favv.be
mailto:import.export@favv.be
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Indien het resultaat van de controle gunstig is, zal een fytosanitair certificaat afgeleverd worden met de 

onder punt 4.2.1. van deze instructiebundel vermelde aanvullende verklaringen in het Portugees. 

Indien tijdens de controle bij uitvoer wordt geconstateerd dat aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan 

(bv. een operator die niet op de lijst wordt vermeld, de aanwezigheid van schadelijke organismen vermeld 

onder punt 4.2.1), dienen de maatregelen zoals voorzien in punt 7 van de sectorprocedure SP Export-013 

te worden toegepast.  

Indien een of meer schadelijke organismen vermeld onder punt 4.2.1 of schade veroorzaakt door deze 

schadelijke organismen worden vastgesteld in de zending, wordt de betrokken partij uitgesloten van de 

export naar BR voor het betreffende seizoen.  

 
Invoercontrole 

Indien MAPA niet-conformiteiten vaststelt bij de invoercontrole in BR, kan MAPA specifieke maatregelen 

opleggen. Deze maatregelen kunnen onder meer de opschorting van de handel en/of verificatie van de 

Belgische systeemaanpak zijn. 

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.  

 


