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Geachte Heer / Mevrouw, 

Sinds 14 december 2019 is de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van 

kracht. In deze Uitvoeringsverordening staan de planten en plantaardige 

producten benoemd welke voorzien moeten zijn van een fytosanitair certificaat en 

welke bij binnenkomst in de EU inspectie plichtig zijn. Bij deze wil ik u informeren 

over eisen die van toepassing zijn op wortel- en knolgewassen. 

 

Wortel- en knolgewassen m.u.v. van aardappelknollen 

In de uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 staat als bijzondere fytosanitaire eis 

beschreven dat het product geïmporteerd mag worden in de EU als er minder dan 

1% aanhangende grond aan zit. Vanwege het relatief lage fytosanitaire risico bij 

de veelal geschoonde producten die in Nederland ingevoerd worden, of via 

Nederland de Europese Unie binnenkomen, is het inspectiepercentage van deze 

productgroep verlaagd naar 10% (een zogenoemd ‘Reduced Checks’ percentage). 

Dit houdt in dat per jaar 10% van de zendingen fysiek geïnspecteerd zal worden. 

Een uitzondering hierop zijn de zendingen van wortel- en knolgewassen die uit 

Kameroen komen, waarvoor het inspectiepercentage 100% zal zijn.  

 

Per 15-1-2021 zult u voor alle zendingen wortels en knollen afkomstig uit alle 

derde landen (met uitzondering van Zwitserland) met onderstaande GN-

goederencodes een aangifte in Client-Import moeten doen. Steekproefsgewijs 

zullen zendingen geïnspecteerd worden. Fytosanitair certificaten van vrijgevallen 

zendingen dienen voor documentcontrole te worden opgestuurd naar het KCB! 

 

De kosten voor de inspecties (zowel de fysieke importinspecties als de 

documentcontrole) worden via een omslagtarief gedeeld over alle aanvragers. 

Meer hierover kunt u vinden op https://kcb.nl/over/tarieven.  
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Omschrijving* GN-code 

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en 

dergelijke eetbare wortelen, vers of gekoeld 

0706 10 00  

0706 90 10  

0706 90 30  

0706 90 90 

Andere wortel- en knolgewassen, vers of gekoeld ex 0709 99 90 

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, 

bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met 

een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline, vers, gekoeld, niet 

bevroren of gedroogd, niet in stukken of in pellets 

ex 0714 10 00  

ex 0714 20 10  

ex 0714 20 90  

ex 0714 30 00  

ex 0714 40 00  

ex 0714 50 00  

ex 0714 90 20  

ex 0714 90 90 

Gember, kurkuma, en andere specerijen in de vorm van wortel- of 

knolplantenonderdelen, vers of gekoeld, andere dan gedroogd 

ex 0910 11 00  

ex 0910 30 00  

ex 0910 99 91 

Suikerbieten, niet gemalen, vers en gekoeld ex 1212 91 80 

Cichoreiwortels, vers en gekoeld ex 1212 94 00 

Andere wortel- en knolgewassen, vers en gekoeld: ex 1212 99 95 

Koolrapen, voederbieten, voederwortels en soortgelijke 

voedergewassen, niet in de vorm van pellets, vers of gekoeld, 

andere dan gedroogd: 

ex 1214 90 10  

ex 1214 90 90 

*zie ook: Register 06 09-1 Register Certificaat- en Inspectieplichtige producten bij 

import in de EU 

 

Importzendingen van inspectie plichtige producten moeten uitgevoerd worden op 

een door de NVWA erkende import inspectielocatie. U dient hier zelf over te 

beschikken als u de inspectie wilt laten uitvoeren op uw eigen bedrijf. Informatie 

hierover kunt u vinden op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-

groenten-fruit-plantaardige-producten/erkenning-inspectielocatie-bij-import  

 

Vragen over de regelgeving kunt u stellen via info@nvwa.nl.  

Met vragen over uitvoering van inspecties kunt u terecht bij 

plantgezondheid@kcb.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Tycho Vermeulen 

Coördinerend Specialistisch Inspecteur 
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