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Geachte heer/mevrouw,
Importeert u plantaardige producten of bent u logistiek dienstverlener bij
deze import? Dan is onderstaande brief mogelijk relevant voor u.
Door inwerkingtreding van de Europese Plantgezondheidsverordening (EU)
2016/2031 en de invoering van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 gelden
voor een aantal plantaardige producten nieuwe fytosanitaire verplichtingen, zie
NVWA nieuwsbericht1 van 13 december 2019. Zo moeten deze producten voorzien
zijn van een fytosanitair certificaat en geldt er een inspectieplicht. Per 1 november
2021 zullen deze verplichtingen ook voor de laatste productgroepen doorgevoerd
worden. De lijst van de betreffende producten met bijbehorende GN-codes vindt u
in de bijlage van deze brief.
Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Als u deze plantaardige producten importeert in de EU via Nederland, zult u vanaf
1 november 2021, per zending, een importaangifte in het nationale (NVWA)
systeem Client-Import moeten doen. U kunt zelf deze aangiftes doen, of u kunt
een Douane-expediteur in de arm nemen om dit voor u te verzorgen. Op onze
website https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruitplantaardige-producten kunt u meer informatie vinden over dit proces.
Inspecties
De zendingen zullen door de plantaardige keuringsdiensten geïnspecteerd worden.
Als uw zending op inspectie valt, zult u daar automatisch van op de hoogte
worden gebracht. De kosten van de inspectie worden in rekening gebracht.
Een importinspectie kan en mag alleen plaatsvinden op een door de NVWA
erkende import inspectielocatie. Hiertoe kunt u samenwerking zoeken met een
erkende inspectielocatie of u kunt zelf een locatie aanvragen. Meer informatie met
betrekking tot de aanvraagprocedure en eisen van erkende importinspectielocaties

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/fytosanitaire-wetgeving-vanaf-14-december2019/nieuws/2019/12/13/wijzigingen-certificaat--en-inspectieplichtige-producten-en-document-bijschrijvingenper-14-december-2019-beschikbaar
1

Pagina 1 van 2

directie Handhaven
divisie Regie & expertise

kunt u vinden op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groentenfruit-plantaardige-producten/erkenning-inspectielocatie-bij-import.
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Douane-afhandeling
Nadat de inspectie is afgerond krijgt u als bewijs van fytosanitaire vrijgave
automatisch en elektronisch een P2-code en een CHED-PP toegestuurd. Indien u
de zending bij de Nederlandse Douane in het vrije verkeer wilt brengen, moet u
deze P2-code in het Douanesysteem AGS gebruiken. Meer informatie kunt u
vinden op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruitplantaardige-producten/traces-nt-ched-pp.
Voor zendingen die bij de Douane van een andere lidstaat worden aangegeven om
in het vrije verkeer gebracht te worden, heeft u daarentegen het CHED-PP nodig.
Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht op de website www.nvwa.nl/contact, een e-mail sturen
naar info@nvwa.nl of telefonisch contact opnemen via 0900-0388.

Met vriendelijke groeten,

Ton van Arhnem
Directeur NPPO
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