
 

 

Veel gestelde vragen Pre-export certificaten (PEC) 

Heb ik een pre-exportcertificaat (PEC) nodig bij export naar het VK? update 29-03-2021 

Voor producten van Nederlandse origine heeft u geen PEC nodig. Voor producten uit andere EU-

lidstaten kan wel een PEC noodzakelijk zijn. 

Het VK vraagt verschillende exportgaranties. Sommige exportgaranties over producten kunnen alleen 

afgegeven worden door het land van productie. In de PHR (EU-wetgeving) is geregeld dat het 

producerende land de partij voorziet van een pre-exportcertificaat waarin de betreffende NPPO 

dergelijke garanties afgeeft. Nederland heeft dit pre-exportcertificaat nodig als onderbouwing voor 

de exportgaranties 

In de landeneis VK sierteelt op de website van de NVWA staat in welke gevallen een PEC vereist is. De 

NVWA heeft met een aantal lidstaten inmiddels afspraken gemaakt om de garanties af te dekken via 

een gezamenlijk register van niet-aanwezige organismen, om zo voor die organismen het pre-

exportcertificaat overbodig te maken. 

Controleer aan de hand van het register op de website van de NVWA of een lidstaat eventueel vrij is 

van een organisme en of u dus een pre-exportcertificaat nodig heeft of niet. Let op: voor sommige 

organismen, die volgens het register wel aanwezig zijn in het land van productie, is nog altijd een pre-

exportcertificaat (PEC) uit Denemarken of België verplicht. 

Ik heb een pre-exportcertificaat (PEC) nodig uit een andere lidstaat. Hoe kan ik dit verkrijgen? 

Uw leverancier uit de andere EU-lidstaat moet het vereiste pre-exportcertificaat (PEC) aanleveren bij 

de producten. Andere documenten (bijvoorbeeld keuringsrapporten uit de betreffende lidstaat) 

worden niet geaccepteerd. Voor producten die eventueel al in Nederland zijn kunt u aan de 

leverancier vragen het PEC alsnog aan te leveren. Het is aan de autoriteiten in de betreffende lidstaat 

of zij hieraan meewerken. 

Ik heb een PEC ontvangen uit een andere lidstaat. Hoe lang is deze PEC geldig? nieuw toegevoegd 

040321 

De geldigheidsduur van de verklaringen op het PEC is productafhankelijk. Voor zaaizaden kan dit 

meerdere jaren zijn, voor andere producten zal dit vrijwel altijd maximaal 1 groeiseizoen zijn. Het 

PEC dat u heeft ontvangen hoort bij de betreffende zending. Het PEC is dan ook geldig totdat de 

inhoud van de zending door u verhandeld is. 

Ik ontvang een zending met meerdere planten en 1 PEC. Kan ik deze planten over meerdere 

zendingen verdelen? nieuw toegevoegd 040321 

Ja, dat kan. De inspecteur kan op het PEC afschrijven totdat alle plantmateriaal behorende bij het 

PEC is verhandeld. Dit kan alleen met het originele document. Er kan niet op een kopie worden 

afgeschreven. Het origineel moet dus op de exportlocatie blijven totdat de gehele partij is 

verhandeld. Verder moet de tracering naar het PEC gewaarborgd te zijn. 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit/export-plant-brexit/pre-exportcertificaat-soms-niet-nodig-bij-export-naar-het-vk


Ik heb een kopie van een PEC ontvangen. Is deze geldig? nieuw toegevoegd 040321 

Nee, tijdens een exportinspectie kan alleen een origineel PEC worden geaccepteerd. 

Ik heb een PEC ontvangen die ik graag kopie conform wil laten stempelen. Kan dat? nieuw 

toegevoegd 040321 

Nee, een PEC wordt niet kopie conform gestempeld. Wanneer u meerdere PEC nodig heeft, moeten 

er meerdere pre-exportcertificaten aangevraagd worden in de lidstaat van oorsprong. 

Ik heb een PEC uit een andere EU-lidstaat. Kan ik dit PEC laten omzetten naar een Nederlandse 

PEC? nieuw toegevoegd 040321 

Nee dat kan niet. Een PEC wordt gebruikt om informatie te verstrekken aan het exporterende land 

voor het fytosanitair certificaat. 

 


