
 

Bijschrijvingen/verklaringsteksten 

 

Bijschrijvingen; 
Voor veel landen waarheen snijbloemen en potplanten 
geëxporteerd worden, zijn certificeringseisen opgesteld 
wat op het fytosanitair certificaat vermeld dient te 
worden. Bijschrijvingen is daar een onderdeel van. 
Nadat een order in CLIENT Export is gezet, genereert het 
programma zelf de bijschrijvingen. 
 
Om de juiste bijschrijving op het fytosanitair certificaat te 
vermelden dienen alle noodzakelijke gegevens ingevuld 
te zijn. Is dat niet het geval, dan staat de bijschrijving niet 
vermeld op het fytosanitair certificaat. 
Zorg ervoor dat alle exporteiskenmerken correct zijn 
ingevuld. 
Onjuiste vulling zal leiden tot een verkeerde, of geen 
bijschrijving! 

 
 
Overzicht van export eis kenmerken                                                        verplicht in te vullen ja/nee 
 

Export eis kenmerk  Bloemen siertak/snijgroen Planten 

ARTIFICIALLY_DWARFED * Geef aan of het een Bonsai of geen Bonsai is nee Nee Ja 

GEKWEEKTE_HYBRIDE * Geef aan of het een Hybride of geen Hybride is,  Ja Nee Ja 

GEKWEEKT_PRODUCT_ 
MET_CITES-ORIGINE_EU * 

Is het een CITES product met origine een land binnen de EU, dan JA  
Is het een CITES product met origine een land buiten de EU, dan NEE 

Ja Nee Ja 

CULTIVAR_ROSA Maak uw keuze ja Nee Ja  

Groeimedium * Maak uw keuze, met of zonder groeimedium Ja Ja Ja 

Ontwikkelingsstadium* Met bloem, zonder bloem maak uw keuze Ja Ja Ja 

Ivi_Nummer * Staat al ingevuld, alleen voor een export met IVI nummer aanklikken    

AANWEZIGHEID_BOL Maak uw keuze, met bol of zonder bol ja Nee Nee 

LEVENSDUUR * Maak uw keuze, 1 of 2 jarig hout of kruidachtige Nee Ja Ja 

ORIGINE_MOEDERPLANTEN Maak uw keuze, Nederland of niet Nederland  Ja ja Ja 

Origine * Vul hier de origine in Ja Ja Ja 

Teeltwijze* Maak uw keuze, vollegrond of kasteelt Ja Ja Ja 

Beworteling* Met wortel of zonder wortel Ja Ja Ja 

Stamdiameter* Dikte van de stam aangeven Ja Ja Ja 

Verpakking* Maak uw keuze Ja Ja Ja 

Succulent* Een succulent of vetplant is een plant die water opslaat in een deel van zijn 
lichaam. Dit kan zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren en dan 
spreekt men respectievelijk van knol-, stam of bladsucculenten. 

Ja Ja Ja 



WATERPLANTEN Maak uw keuze, waterplant of geen waterplant Nee Nee Ja 

TYPE_GROEIMEDIUM Maak uw keuze uit het groeimedium Nee Nee Ja 

Structuur* Is de stam/stengel verhout of niet verhout Ja Ja Ja 

BESTEMMINGSGEBIED Vul het bestemmings gebied hier in Ja Ja a 

Vorm* Maak uw keuze Ja Ja Ja 
 

CLIENT Export genereert zelf al veel bijschrijvingen indien u de juiste items heeft ingevuld. 
 
Let op! 
De bijschijvingen die op het fytosanitair certificaat worden vermeld, worden pas geactiveerd nadat de inspectie aanvraag is ingediend. 
 

Bijschrijving met een keuze (verklaringsteksten)  

 
Er zijn twee verschillende type bijschrijvingen: 

 Bijschrijving zonder een keuze te hoeven maken 

 Bijschrijving met een keuze uit bijvoorbeeld a of b 
 

 

19.2. Snijbloemen van Dendranthema / 

Chrysanthemum, Dianthus en 

Pelargonium 

a) no signs of Spodoptera litura have been observed at the place of production 
since the beginning of the last complete cycle of vegetation,  

of 
b) the plants have undergone appropriate treatment to protect them from 

Spodoptera litura  

Planten bestemd voor opplant (m.u.v. 
zaden) van Castanea en Quercus 
 

a) the plants originate from areas known to be free of Cryphonectria parasitica 
of 
b) no symptoms of Cryphonectria parasitica have been observed at the place of 

production or in its immediate vicinity since the beginning of the last complete 
cycle of vegetation. 

 

De bijschrijving waarbij een keuze gemaakt dient te 
worden zijn “Verklaringsteksten” en zijn van 
toepassing bij verschillende landen. 
Als dit voor een land het geval is, dan zijn deze 
bijschrijvingskeuzes zichtbaar bij afgifte. 
 
 
 
 
 
Klik op de button afgifte 
Selecteer bij “soort verklaring”: Fytosanitair 
certificaat model 1. 
Er verschijnen drie tabbladen. 

Klik op  daar verschijnen alle 
items waarbij een keuze gemaakt moet worden. 
 
 



 

 

 
 
Met de landeneis erbij kunt u bepalen welk 
itemnummer u kunt aanvinken. 
Dit itemnummer staat dan voor dit geslacht 
vermeldt als bijschrijving op het certificaat. 
 

  



 

Scroll verder naar beneden en loop alle aangegeven 
geslachten na en kies voor het juiste itemnummer. 
 
Sommige items zijn al bepaald door CLIENT Export 
en staan aangevinkt. 
 
Bij veel bijschrijvingen vermeld in de landeneis van 
het land staat vermeld origine NL optie … 
vermelden. Dan dient u de aangegeven optie aan te 
vinken. 
 

27.2 Chrysanthemum (was 
Dendranthema) , Dianthus 
 
organismes komen niet voor 
in NL 
origine NL: optie a vermelden 
 

27.2a  No signs of Spodoptera eridiana,  
Spodoptera frugiperda or Spodoptera  
litura have been observed at the place 
 of production since the beginning of the 
 last complete cycle of vegetation.  
of 
27.2b  The plants have undergone  
appropriate treatment to protect them 
 from Spodoptera eridiana, Spodoptera 
 frugiperda or Spodoptera litura 
 

 
Nadat het laatste item is aangevinkt klikt u onderin 
het scherm op opslaan. 
 
Let op! 
Keuze bijschrijvingen/verklaringsteksten voor 
product met origine NL, deze staan in de meeste 
gevallen al aangevinkt. 



 

 
Om er zeker van te zijn dat alles opgeslagen is, scroll 
naar boven en daar ziet u de melding staan. 



 

 
Vervolgens gaat u naar zekerheden. 
Klik op “ververs waarborgen”. 
 
 
Wat zijn de consequenties als ik ‘Beheer eigen 
exportzekerheden’ niet in vul? 
 
De consequentie is dan dat de benodigde 
bijschrijvingen niet op het fytosanitair certificaat 
worden vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
zending vast komt te staan en een replacement 
nodig is. 
 
Wees er alert op dat alles ingevuld staat alvorens 
het sjabloon van het certificaat op een fytosanitair 
certificaat wordt afgedrukt. 
 



 

Nadat “ververs waarborgen” is ingedrukt klikt u op 
afgifte. Hier kunt u het fytosanitair certificaat- 
sjabloon oproepen zoals u gewend bent. 

 


