Instructie invullen bijschrijvingen
Derde landen waar u producten naar toe exporteert kunnen voor die producten fytosanitaire certificaten
met bepaalde verklaringen (bijschrijvingen) eisen. Deze certificaten vraagt u aan via e-CertNL.
Om de juiste bijschrijvingen op een fytosanitair certificaat te verkrijgen is het van belang uw aanvraag in eCertNL correct en volledig in te vullen. Op basis van de gegevens die u over uw producten verstrekt, kan eCertNL namelijk bepalen welke bijschrijvingen (verklaringsteksten) vermeld moeten worden. Het systeem
bepaalt daarmee overigens ook of er eventueel invoerverboden van kracht zijn en of een inspectie
noodzakelijk is.
Deze instructie is gemaakt om u te helpen bij het correct en volledig invullen van uw aanvragen in e-CertNL.
Ook laten wij hier zien waar en hoe de bijschrijvingen voor bepaalde producten ingevuld moeten worden
zodat deze goed op het fytosanitair certificaat komen.
NB: Als een bijschrijving onjuist is of ontbreekt, dan kan de uiterste consequentie zijn dat zendingen vast
komen te staan aan de grens van het land van bestemming.

1. Exporteiskenmerken
In uw aanvraag dient u bepaalde informatie te geven over de te exporteren producten. In e-CertNL worden
dit de exporteiskenmerken genoemd. Deze moeten per product (dus per orderregel) ingevuld worden.
Afhankelijk van het product (botanische naam) verschijnen onder exporteiskenmerken verschillende
invulvelden. Alle kenmerken die u invult hebben effect op welke bijschrijvingen in e-CertNL naar voren
komen. De velden bij exporteiskenmerken zijn (nog) niet verplicht, dus u krijgt geen foutmelding als u iets
vergeet in te vullen, maar u kunt dan wel een vereiste bijschrijving missen.
Het is dus heel belangrijk dat per product/orderregel de juiste en volledige informatie ingevuld wordt.
Hieronder staat beschreven hoe u dit moet doen.
Klik op het veld, om de keuzeopties per veld naar voren te krijgen en maak de juiste keuze.

2. Verklaringsteksten (bijschrijvingen)
Voor sommige producten is een standaard bijschrijving van toepassing die automatisch verschijnt als het
product is opgegeven in e-CertNL. Bij andere producten zijn er meerdere opties en geldt dat u zelf op basis
van de landeneis nog moet kiezen welke verklaringstekst voor uw product van toepassing is. Hierna staat
toegelicht hoe u die keuze kunt aangeven.
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In e-CertNL worden de opties voor de bijschrijvingen ingevuld bij het tabblad “documenten” via
“verklaringsteksten” (ie afbeelding).

Als u op het blauwe + teken klikt naast
verklaringsteksten, vouwen alle verplichte
bijschrijvingen voor de producten die in deze
aanvraag staan open.
Zoals u hiernaast ziet zijn er bij bepaalde
producten geen keuzes voor de verplichte
bijschrijving. Deze staan altijd al ingevuld.
Wanneer u zelf nog een keuze moet maken, dient
u de landeneis te raadplegen om de juiste tekst te
bepalen (zie ook voorbeelden onder ‘welke
bijschrijving moet ik kiezen?’)

3. Welke bijschrijving moet ik kiezen?
Hieronder twee voorbeelden uit de landeneis VK .
Voorbeeld 1
Valt het product onder kruidachtige soorten, dan is bijvoorbeeld bijschrijving 13 soms verplicht. In de
landeneis VK sierteelt staat:
13. Planten van kruidachtige soorten, bestemd voor opplant, met uitzondering van:
• bollen • wortelstokken • planten van Gramineae • rhizomen • zaden • knollen en
• planten in weefselkweek van oorsprong uit landen waar Liriomyza sativae of Amauromyza maculosa
voorkomt.
EU is vrij: Geen bijschrijving voor landen vrij van.
Niet-EU: FC, evt. met resp.: Consignment complies with Annex VII, point 8a, 8b of 8c: Indien 8a, 8b of 8c op
import FC staat, dan resp. bijschrijving 13a, 13b of 13c vermelden.
Dus voor kruidachtige planten van origine EU is hiervoor geen bijschrijving vereist. Maar voor niet-EU
producten moet deze verklaring op het import fytosanitair certificaat staan.
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Voorbeeld 2
Bijschrijving 40, is verplicht voor alle planten die onder de groep kruidachtige planten vallen. Om deze
bijschrijving goed op het certificaat te laten komen, moet er een keuze gemaakt worden bij de
“verklaringsteksten”.
Hieronder volgt een korte uitleg wat deze opties inhouden.

In de landeneis wordt voor eindproduct (potplanten) het volgende advies gegeven:
NL, eindproduct op basis van aantoonbaar 3 maanden, maandelijkse officiële inspectie kwekerij op deze
mineervliegen
NL, eindproduct: 40b
Bij deze optie moet tijdens de inspectie een officieel document overlegd worden. Deze verklaring kan
alleen afgegeven worden door de NAK-tuinbouw. Deze verklaring geeft aan dat de productieplaats vrij
wordt bevonden van de genoemde organismen.
NL, eindproduct op basis van exportinspectie en behandeling
NL, eindproduct: 40c (inspectie + behandeling)
Bij deze optie verklaart de inspecteur na de inspectie, dat de partij behandeld is en vrij is bevonden van de
genoemde organismen.

4. CITES
Valt een van uw producten onder de CITES-wetgeving, zet dan bij de exporteiskenmerken bij de
onderstaande optie “Ja”. Dan zal de CITES-bijschrijving ook op het certificaat en bij “verklaringsteksten” naar
voren komen.

U dient dus ten alle tijden zelf te controleren in E-certNL of er een keuze gemaakt moet worden voor een
bepaalde bijschrijving. De keuze die in E-certNL gemaakt moet worden kan u vinden in de landeneis. Hier
staat in het blauw beschreven welke keuze er voor uw product ingevuld moet worden.

Versie 21 januari 2021

5. Relevante links
Lijst met kruidachtige planten:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/lijst-kruidachtige-planten
Landeneisen NVWA
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/landeneisenvoor-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten
Landeneisen VK Sierteelt:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardigeproducten/documenten/export/fytosanitair/landeneisen/sierteelt/verenigd-koninkrijk-sierteeltexporteisen
CITES-wetgeving:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/cites---instructiebijschrijving-fytosanitaire-certificaten
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