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Q&A BREXIT Royal FloraHolland 
 
 
FYTOSANITAIRE EISEN EN INSPECTIES 
 

1. Er zijn mogelijkheden voor voorraadinspecties, wat betekent dat voor kopers en kwekers? 
 
Normaal wordt een inspectie uitgevoerd per certificaat, dan wordt er een steekproef op genomen en daar 
wordt de hele inspectie op gebaseerd. Nu bestaat er de mogelijkheid om zendingen samen te voegen tot 
een voorraad en die voorraad in 1 keer te laten keuren. Dat kan zijn voorraad die klaar staat omdat die 
dezelfde dag nog moet worden verdeeld moet worden over verschillende certificaten of vrachtauto’s. 
Het kan ook zijn dat het gedurende de week wordt geëxporteerd. Je kan dus meerdere zendingen 
samenvoegen waardoor de logistiek minder wordt verstoord. Bij NAK tuinbouw aanmelden via de 
website, bij KCB telefonisch aanmelden of via de website. 
Dit kan ook voor snijbloemen waardoor je meerdere zendingen tegelijk kan laten keuren. 
https://www.naktuinbouw.nl/erkenningsregeling-voorraadkeuringen-brexit-exclusief-zaden 
 

2. Per 1 april 2021 eist het VK ook een fyto certificaat voor snijbloemen. Als ook deze fyto 
certificaten gecontroleerd en nat afgestempeld moeten worden, is daar dan voldoende 
capaciteit voor? 

 
Afgelopen jaar zijn er mensen aangenomen om voldoende capaciteit te hebben. KCB hoopt dat er in de 
nabije toekomst wel afspraken met het VK kunnen worden gemaakt over digitale certificering zodat er 
niet meer een natte stempel nodig is, maar dat we digitaal de informatie kunnen uitwisselen over 
zendingen. 
 

3. Is het mogelijk om meerdere leveringen op 1 fyto certificaat te zetten (om kosten te 
drukken)? 

 
In principe is het zo dat op 1 afleveradres 1 fyto certificaat kan worden gebruikt. Als je meerdere 
bestemmingen hebt van 1 klant dan kan er 1 fytocertificaat en 1 prenotificatie in PEACH voor alle 
zendingen samen gedaan worden en is bijvoorbeeld het distributiecentrum de place of destination waar 
inspectie plaats vindt (en vanaf welk punt VK plantenpaspoorten nodig kunnen zijn).  
 
Zie ook Multidrop-Guidance.pdf (defra.gov.uk) 

- Eén truck met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende Places 
of Destination: elke zending afzonderlijk fytocertificaat en pre-notificatie, goed scheiden 

- Eén truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs met verschillende 
Places of Destination: idem 

- Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten (distributie): één 
fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, distributiecentrum = Place of 
Destination 

- Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere Places of Destination (directe 
levering): één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, eerste afgiftepunt 
= Place of Destination (N.B.: high-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie 
wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen 

N.B.: VK plantenpaspoort nodig ná Place of Destination tenzij die een direct verkooppunt voor 
consumenten is. 
  

4. Bij het opladen van de fytocertificaten in PEACH zou er slechts 1 afleveradres kunnen 
worden ingegeven. Hoe kan APHA in UK weten welke planten op welk adres geleverd 
zullen worden en waar men dus heen moet voor een eventuele inspectie? 
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Er moet 1 leveradres worden gekozen. Dit kan het distributiecentrum zijn of de eerste bestemming. Op 
dit adres moet ook de inspectie kunnen plaatsvinden.  
 

5. Dit betekent dat we slechts 1 origineel fytosanitair certificaat hebben voor verschillende 
leveringen. Geven we dan kopieën mee met de levering en sturen we het origineel zelf op 
naar APHA? 

 
In het distributiecentrum moeten er dan UK plantenpaspoorten worden uitgegeven tenzij deze place of 
destination een direct verkooppunt voor consumenten is. 
 

6. Geldt “alles kan morgen anders zijn” ook voor welk plantmateriaal er een fytosanitair 
certificaat nodig is? 

Wat betreft Fytozaken is dit niet aannemelijk. We gaan er nu van uit dat alles gecertificeerd en 
geïnspecteerd gaat worden.  Realiseer wel dat het VK straks een geen lid meer is van de EU en zelf 
fytosanitaire eisen en procedures kan bepalen en veranderen. 
 

7. Welke detailinformatie is vereist op het fyto-certificaat.? 
 
Het is nog niet duidelijk welke informatie op het phyto certificaat moet komen, dat hangt af van de eisen 
die het VK gaat stellen. 
 

8. High risk plants versus high priority plants: wat is het verschil? Waarom is er een verschil 
tussen high priority plants en high risk plants?  

Tekstueel. High risk plants is een term en lijst die de EU gebruikt. Deze producten uit derde landen 
mogen de EU alleen binnen komen na een door de EU goedgekeurde plant risk assesment.  
Het VK hanteert inmiddels niet meer dit verschil en heeft het in de laatste publicatie alleen nog over high 
priority plants. 
 
Dat zijn alle planten voor opplant. Die hebben vanaf 1 januari een fyto certificaat nodig, een prenotificatie 
door de importeur in Engeland, Schotland of Wales en deze high priority plants krijgen dan document- en 
identiteitscontroles alsmede fysieke inspecties in het VK. 
 

9. Vallen kamerplanten ook onder high priority plants? 
 
Ja, die vallen daar ook onder. Alle planten voor opplant. 
 

10. Welke bloemen zijn er per 1 januari WEL fyto-plichtig? 
 
Geen, alle snijbloemen hebben pas een fyto certificaat nodig per 1 april 2021 
 

11. Hoe moet het voormelden gebeuren? Ik lees dat de importeur in eCert-NL moet aanmelden 
wat hij van plan is te exporteren. Op de HMRC website lees ik dat men in PEACH moet 
voormelden. Zou daar helderheid over gegeven kunnen worden? 

 
U moet beiden doen. In NL moet een fyto certificaat aangevraagd worden in eCert-NL door de exporteur 
en moet een afspraak worden gemaakt met de keuringsdiensten. Als u het fytocertificaat heeft, dan kan 
de importeur een aanmelding doen in het Engelse systeem PEACH met het nummer van het fyto- 
certificaat.  
 

12. Moet dus alles wat een fytosanitair certificaat behoeft vanaf 1 april worden voorgemeld? 
 
Nee dat moet al vanaf 1 januari. Alleen snijbloemen pas vanaf 1 april 2021. 
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13. Hoe moet je dit voor elkaar krijgen als je binnen e-commerce planten en bloemen 
verstuurd vanuit NL naar UK, zijn daar tips voor. 

Dit betreft handel rechtstreeks met de consument. Dan doe je er verstandig aan alles te bundelen naar 
één klant in het VK, die klant kan geen consument zijn want je moet een place of destination hebben en 
die moet aan de eisen voldoen om daar inspectie te laten plaatsvinden. Er hoeft op deze first place of 
destination geen UK plantenpaspoort te worden uitgegeven omdat het product vervolgens direct naar de 
consument gaat. 
 

14. Hoe gaat de sector om met het feit dat al het plantmateriaal (high priority lijst) nu met 
certificaat naar de UK moet vanaf 1/1/2021?  

 
Alle partijen in de sector die naar het VK exporteren gaan er zorgen dat er een Fyto Certificaat bij   
hun zendingen zit. Anders komen ze de grens niet over. NVWA maakt het mogelijk dat er 
voorraadkeuringen worden gehouden, om een en ander logistiek sneller te kunnen laten verlopen. 
https://www.naktuinbouw.nl/erkenningsregeling-voorraadkeuringen-brexit-exclusief-zaden 
 

15. Hoe gaan andere bedrijven hiermee om nu echt alles, vanaf 1/4/2021 ook alle snijbloemen, 
een certificaat nodig heeft. Was dit de verwachting? 

 
Dat er voor snijbloemen ook een fyto-certificaat vereist zou worden door het VK, is pas kort geleden 
bekend gemaakt. 
Alle partijen in de sector die naar het VK exporteren moeten dus zorgen voor een Fyto Certificaat bij hun 
zendingen, anders kan geen export plaats vinden. 
  

16. Wij transporteren regelmatig Bloemen en Planten gecombineerd in een zending. Hoe gaat 
dit ten opzichte van fyto keuringen en aanmeldingen bij e-Cert tot 1 april 2021? 

 
Bloemen zijn vrijgesteld tot 1 april 2021 van Fyto certificaat en inspecties. Planten moeten wel worden 
aangemeld en gekeurd. 
 

17. Is het wenselijk Bloemen en planten afzonderlijk te versturen richting de UK? 
 
Het kan prima gecombineerd worden. Bloemen verschijnen voor 1 april niet op het fyto. Bloemen moeten 
bij importkeuring in VK mogelijk wel wachten totdat planten gekeurd zijn. 
 
 
PLANTENPASPOORT 
 

1. Het VK erkent straks het EU plantenpaspoort niet meer en dan moet er een VK 
plantenpaspoort worden aangebracht. Hoe kunnen kwekers en kopers hierop anticiperen? 

 
In principe gaat het VK inregelen wat de EU ook heeft gedaan. Dus voor het vrije handelsverkeer in het 
VK gaat een plantenpaspoortsysteem gelden. Het VK erkent niet het EU plantenpaspoort. Dus als het 
product op de first place of destination is aangekomen in het VK en komt daar vrij in het handelsverkeer 
omdat het geïnspecteerd en vrij bevonden is, dan zullen alle bewegingen anders dan naar een 
eindconsument van een UK plantenpaspoort moet worden voorzien. Daarvoor moet het bedrijf in het VK 
geautoriseerd worden door de Britse overheid om UK plantenpaspoorten te mogen afgeven. UK 
plantenpaspoorten mogen niet in de EU worden afgegeven, maar ze mogen de eerste 6 maanden van 
2021 wel al in de EU worden bevestigd aan de producten. Het EU paspoort hoeft niet te worden 
verwijderd. 
 
Zie ook Multidrop-Guidance.pdf (defra.gov.uk) 

- Eén truck met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende Places 
of Destination: elke zending afzonderlijk fytocertificaat en pre-notificatie, goed scheiden 

- Eén truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs met verschillende 
Places of Destination: idem 
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- Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten (distributie): één 
fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, distributiecentrum = Place of 
Destination 

- Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere Places of Destination (directe 
levering): één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, eerste afgiftepunt 
= Place of Destination (N.B.: high-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie 
wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen 

N.B.: VK plantenpaspoort nodig ná Place of Destination tenzij die een direct verkooppunt voor 
consumenten is. 
 

2. Moet in het depot in UK de nieuwe UK PP aangebracht worden? (First Place of 
Destination) 

 
Als dat eerste plaats van binnenkomst is ja. Tenzij product direct naar eindconsument gaat, dus 
bijvoorbeeld internethandel. Als het vanaf de First Place of Destination nog verder verhandeld en 
getransporteerd (anders dan naar eindconsument) wordt, dan moet er een VK plantenpaspoort op voor 
verder “movement”. 
 

3. Moet VK PP per doos of kar aangebracht worden? Of zelfs per plant? En bij mengdozen? 
 
Wanneer planten in een doos of pallet homogeen product betreft, dan kan een enkel plantenpaspoort 
bevestigd worden op de afzonderlijke doos of pallet. Als het een gemixte doos of pallet betreft dan moet 
er een plantenpaspoort per individueel product worden aangebracht, tenzij de trolly of planten direct aan 
de retail worden geleverd. Dan kan een mix van planten op een trolley met 1 plantenpaspoort toe. Let 
wel dit kan alleen wanneer de trolley direct naar een afzonderlijke retailvestiging gaat zonder dat er een 
verandering plaatsvindt voor aankomst bij die vestiging en zolang de traceerbaarheid kan worden 
behouden voor die verplaatsing die het eind van de supply chain betekend. 
 

4. Wie vergeeft het nummer/info dat op de VK PP moet komen? Of is dit een bestaand 
nummer dat af te lezen is van het Fyto Certificaat? Wie is er dan uiteindelijk 
verantwoordelijk voor dit UK PP? 

 
Het VK plantenpaspoort mag alleen worden uitgegeven door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en 
toestemming hebben van de autoriteiten in het VK om plantenpaspoorten uit te geven.  
(Authorised by the Animal and Plant Health Agency – APHA) 
To apply for authorisation, you need to fill in the following forms and send to APHA: 

 application for official registration under smarter rules for safer food (SRSF) 
 application for authorisation to issue plant passports (you’ll need to pay a fee) 

Verantwoordelijk is diegene die eigenaar is en die vanaf de First Place of Destination nog verder 
verhandelt of transporteert (anders dan aan consument). 
 

5. Wij exporteren naar Engelse tuincentra. Producten worden in deze tuincentra verkocht 
aan consumenten. Is in deze gevallen een VK plantenpaspoort nodig? 

 
Nee niet wanneer direct naar het tuincentrum wordt gereden, want dan vindt verkoop aan de consument 
plaats vindt. Wanneer de producten via een distributiecentrum (first place of destination) verder worden 
verspreid, wel.  
 

6. De vooraanmelding is minimaal 4 uur voordat de zending op de boot of het vliegtuig gaat. 
Geldt die 4 uur ook voor de trein of is het dan minimaal 24 uur? 

 
Voor de trein geldt ook minimaal 4 uur aanmelding. Transport met de trein valt onder RoRo (roll on roll 
of). 4 uur is het minimum, handiger om het langer van te voren te doen. Zodra u in staat bent om een 
vooraanmelding te doen, graag doen. 
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CITES 
 

1. Voor export uit EU kunnen heel wat CITES soorten via bijschrijving op het fytosanitair 
certificaat geëxporteerd worden. Is er desalniettemin toch een import vergunning nodig in 
het VK en wat zijn de vereisten? 

 
Zie hieronder compact alle bronnen met de meest actuele situatie over CITES 
CITES 

1. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van CITES naar VK? 
De laatste informatie is opgenomen in de RVO Cites nieuwsbrief Brexit dec 2020-1 van RVO. 

2. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor CITES producten? 
De regels voor in- en uitvoer van CITES beschermde soorten naar het VK verandert nu VK een 
derde land wordt. Zie meer informatie op de  website van RVO. 

3. In sommige gevallen mag het fytosanitair certificaat als CITES uitvoervergunning dienen. 
Geldt dat straks ook voor VK?  
Ja, dat geldt straks ook voor VK. Zie voor meer informatie over CITES de website van de NVWA. 

4. In het document wat VK heeft gepubliceerd is staat dat CITES producten via aangewezen 
punten van binnenkomst moeten binnenkomen. Geldt dat ook voor CITES producten 
waarvoor de verklaring op het fytosanitair certificaat geplaatst mag worden? 
Dat is nu nog niet duidelijk.  

Zie ook https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/CITES-Imports.pdf 
 

2. Hoe zien jullie dit werkbaar voor onze sector? In het bijzonder mbt de gangbare leadtimes 
en om dit qua kosten haalbaar te houden. 

 
Dit kan inderdaad lastig worden. Sommige exporteurs kiezen ervoor geen CITES producten meer naar 
het VK te exporteren als er toch ook een import vergunning nodig is. 
 

3. Kunnen veel Cites producten dan toch via bijschrijving op het fytocertificaat geëxporteerd 
worden naar UK?  Dit is ok langs EU kant, maar zijn we zeker dat dit ook voor UK kant OK 
is? 

 
Voor CITES is altijd een uitvoervergunning nodig tenzij een bijschrijving op het fyto certificaat is 
toegestaan. Slechts een beperkte groep daarvan heeft geen importvergunning in het VK nodig.  
Zodra er meer duidelijkheid is, zal de RVO site dit vermelden. 
 
 
XYLELLA 
 

1. Wat gaat er in de certificering veranderen als bijvoorbeeld Lavendula als Xylella 
waardplant wordt aangemerkt. Krijgen we weer Xylella free certificaten? 

 
Voor EU landen en gebieden die vrij zijn van Xylella fastidiosa gaan waarschijnlijk geen extra eisen 
gelden voor Lavendula spp, Nerium oleander, Rosmarinus officinalis, Prunus dulcis, Olea europaea, 
Coffea spp en Plygala myrtifolia. Planten die binnen de EU zijn geproduceerd en voldoen aan de 
plantenpaspoorteisen, kunnen worden voorzien van een fytosanitair certificaat. Er zijn geen invoer 
verboden. Er geldt wel een toetsingsverplichting, maar die geldt ook in het kader van het plantenpaspoort 
en wijkt daarmee niet meer af. Ook de aanvullende inspectie van de omgeving is komen te vervallen. Er 
is op dit moment nog sprake van 1 afwijking: Polygala myrtifolia moet voorafgaand aan daadwerkelijke 
export worden getoetst. Dat betekent dat er ook geen register meer nodig is van bedrijven die voldoen 
aan de eisen.  
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2. Voor welke Xylella waardplanten gaat het VK straks extra eisen stellen en hoe luiden die 
eisen.  

 
Producten (zo’n zestal) staan op de website NVWA en in principe gelden zelfde eisen als voor 
plantenpaspoort. Kweker of handelaar kan zich daarop voorbereiden door zich te laten registreren bij 
NAK tuinbouw en ook de inspectie te laten uitvoeren liever een extra keuring laten doen en zeker weten 
dat je kan exporteren in 2021. Via website van NAK tuinbouw aanmelden voor inspectie en 
monsterafname. 
 
 
HOUT 
 

1. Er is berichtgeving geweest over de export op houten pallets naar de UK. We weten dat er 
producten als chrysanten en lelies op pallets worden vervoerd. Wat betekent dat voor de 
export? 

 
De vraag zou nog iets breder moeten zijn, het gaat eigenlijk over alle verpakkingsmateriaal en logistieke 
hulpmiddelen die van hout zijn gemaakt en dan van specifieke houtsoorten en houtdiktes. Pallets moeten 
voldoen aan de ISPM norm, dat betekent dat ze een hittebehandeling hebben moeten ondergaan en 
gemarkeerd zijn met logo en nummer op pallet staan. Dat is wat de EU eist bij import en wat ook de UK 
eist bij import. 

 
2. Zijn er voldoende pallets beschikbaar? 

 
De verpakkingsindustrie doet daar alles aan, van belang dat u in uw keten afspraken maakt over hoe 
komt u aan uw pallets en dat ze ook weer bij u terug komen. 
 

3. Kunnen we houten kooi karren en denen blijven gebruiken ivm met ISPM15 keurmerk? 
 
ISPM 15 eisen gelden alleen voor hout dikker dan 6 mm en als het geen samengesteld verwerkt hout 
betreft. Aangezien het plaat materiaal op de Deense karren en op de houten kooi karren van 
samengesteld materiaal zijn gemaakt is hier geen probleem met ISPM 15.  
 

4. Is het nodig als “gewoon “ bloemen en planten bedrijf met klanten in de UK om naast 
inschrijving bij bij APHA (NVWA in het VK) ook in te schrijven als professional operator bij 
de forrestry commision, of is dit alleen nodig voor hout producten? 

 
Hieronder de zaken waarvoor u bij de Forestry Comission dient te zijn: 
 

• De Forestry Commissie inspecteert zendingen van hout, hout producten en afzonderlijk schors 
op plaatsen van bestemming in heel GB, inclusief Schotland.  

• De Forestry Commission’s Service Level Agreement zal de standaard doorlooptijd van 3 dagen 
aanhouden ongeacht het type vracht, aangenomen dat u 4 uur voor aankomst in GB (working 
hours) een vooraanmelding heeft gedaan voor producten die via RoRo of luchtvracht arriveren. 
De werktijden van de Forestry Commission zijn van maandag tot vrijdag van 9 – 17 uur.  

• De Forestry Commission richt zich erop bedrijven te informeren of de goederen zijn geselecteerd 
voor inspectie voor het eind van de doorlooptijd van drie dagen.  

• Wanneer goederen buiten de aangegeven werktijden van de bevoegde instantie arriveren, dan 
kunnen de goederen ’s nachts blijven staan in afwachting van een fysieke inspectie. Dit kan 
betekenen dat gewacht moet worden tot de volgende maandag wanneer de goederen op vrijdag 
na werktijd arriveren.  
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• De Forestry Commission zal de dienstverlening die geleverd wordt op plaats van bestemming 
regelmatig beoordelen om te zorgen dat deze doelgericht is en om de handel zo veel mogelijk te 
vergemakkelijken.  

• Fysieke inspecties worden risico gebaseerd uitgevoerd op de plaats van bestemming gericht op 
de bioveiligheids-doelstellingen van het VK. 100% documentcontroles vinden plaats op High 
Priority materiaal.   

 
 
RETOUR EMBALLAGE/ONVERKOCHT PRODUCT 

 
1. U neemt onverkocht product mee uit de UK als lijnrijder, hoe gaat dat straks? 

 
Als u vertrekt heeft u een fytosanitair certificaat dat iets zegt over de zending bij vertrek. Als u dan later 
terugkomt zegt dat fyto document niets meer over die zending. U zou dan een nieuw certificaat moeten 
aanvragen in het VK om die zending terug te halen. Het VK moet daar iets van vinden en EU ook. Dat is 
complex. Commercieel een oplossing vinden lijkt op dit moment een slimmere route dan restant product 
mee terug nemen. 
 

2. Er zijn exporteurs die ook afvalstromen als plastic of organisch afval mee terug nemen 
naar NL om hier te recycelen. Kan dat nog steeds? 

 
Die stromen moeten ook nu al worden aangemeld, via de inspectie leefomgeving en transport en dat blijft 
zo. Na 1 januari moet er wel een douane aangifte plaatsvinden. 
 

3. Wat is het invoerrechten tarief op emballage? (zowel heen als terug) 
 
Er is in dit geval geen sprake van invoerrechten want goederen gaan heen en terug met een vrijstelling 
voor emballage. 
 

4. Hoe gaat het straks in zijn werk met Fust wat naar Engeland toegaat en ook weer 
terugkomt? 

 
Dit soort materialen zijn vrijgesteld van export aangifte uit het VK en kunnen de grens over zonder dat 
daar formulieren moeten worden ingevuld.  De NL douane is bezig om voor de invoer een vereenvoudigd 
aangifte voor Nederland te organiseren via een simpele email om een zogenaamde mondelinge aangifte 
te kunnen doen. Dat klinkt vreemd maar dat is de juridische term een mondelinge aangifte en dat 
betekent een aangifte per email. Dit geldt natuurlijk ook voor veiling fust dat terug moet komen. 
 
 
DIVERSEN 
 

1. Hoe gaat de export rond oud en nieuw? 
 
Als u voor 24.00 uur EU tijd goederen vervoert naar het VK dan wordt dat geacht een transport binnen de 
EU te zijn als bij aankomst in het VK aangetoond kan worden dat de goederen al onderweg waren voor 
24.00 uur. Dan zal het VK deze goederen ook zodanig behandelen.  
 

2. Welke documenten heb je nodig van uitvoer van Bloemisterij artikelen. Zoals bloempotten, 
of aarde? 

 
Voor groeimedia is een fyto certificaat nodig per 1 april. Voor bloempotten is alleen een douane export 
aangifte en import aangifte in VK nodig. 
 

3. Van enkele collega exporteurs vernomen dat deze een Ltd oprichten in het VK 
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Wat is daar het voordeel van? 
 
In Nederland vraagt u een EORI nummer aan en door het creëren van een Engelse entiteit, een Ltd, kunt 
u daar ook een GB EORI nummer aanvragen en u registreren voor PEACH. In dit PEACH systeem 
moeten prenotificaties plaatsvinden van import (4 uur van te voren). Dat heeft als voordeel dat u zelf bij 
de UK douane aangifte kunt doen, uw BTW aangifte en verrekeningen kan doen waar u anders 
afhankelijk bent van een douaneagent of importeur in het VK. 
 

4. Wij leveren 1 klant in de VK. De klant gaat per trein naar de VK. Wij hebben geen ervaring 
met export papieren. Welke papieren heb ik dan allemaal nodig? 

 
Daar geldt eerst wat zijn leveringsvoorwaarden. Komt de klant producten ophalen of gaat u ze brengen 
en bent u verantwoordelijk voor alle verplichtingen daarna. In ieder geval moet u een export aangifte 
doen. Dan moet u een EORI nummer aanvragen bij de douane. U moet export papieren in orde maken, 
goederen code invullen, kennis hebben van douane waarde. Zoek contact met goede douane agent om 
u voor te lichten over alle documenten, ook op fytosanitair gebeid. Doe Brexit impact scan op RVO site. 
Check de websites van Douane, Belastingdienst en NVWA. 
 

5. Moet de klant ook bepaalde nummers hebben zoals Eori en Peach nummer of andere 
nummers 

 
Ja de importeur in het VK moet daar een EORI nummer hebben en geregistreerd zijn bij PEACH om 
aanmeldingen daarin te kunnen doen (en aan de daarvoor gestelde eisen voldoen). Zo nodig moet de 
importeur ook geautoriseerd zijn door de Engelse inspectiedienst APHA zijn om VK plantenpaspoorten 
uit te mogen geven. 
 

6. Zijn er nog dingen die wij als producent kunnen doen om het voor onze klanten 
(exporteurs) zo makkelijk mogelijk te maken om ons product in het VK te krijgen ?  

 
Voorraadkeuringssysteem kan helpen zodat exporteurs keuringsresultaten mee kunnen nemen met 
producten. Kan wel pers situatie verschillend zijn. Klaarstaande voorraad moet in aparte ruimte staan. 
Erkenningsregeling voorraadkeuringen Brexit (exclusief zaden) | Naktuinbouw 
 
Als al zeker is dat er in het VK plantenpaspoorten nodig zijn, kunnen die tot 1 juli al in de EU worden 
aangebracht.  
 

7. Is het mogelijk om dit webinar opnieuw te volgen op een latere tijdstip. Blijft het staan? 
 
Ja: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CCprk5_rocs&feature=youtu.be 
Maar check ook de websites van Douane, NVWA, RVO voor de laatste ontwikkelingen. 
 

8. Volgens de (Noord) Ierse autoriteiten gelden voor de export naar Noord Ierland dezelfde 
regels als voor Ierland, dus geen eventuele  invoerrechten en ook gene extra phyto eisen. 
Kunt u dit bevestigen ? 

 
Ierland en noord Ierland worden zoals het er nu uitziet als 1 gezien. Fyto eisen zijn in die zin van 
toepassing dat er een EU plantenpaspoort nodig als u naar Ierland gaat omdat u in de EU blijft. Mocht u 
die zending over Engels grondgebied naar Ierland verplaatsen, dan is het nog onbevestigd of er extra 
eisen zijn. De verwachting is van niet. 
Hieronder vindt u de regels voor de export en doorvoer naar Noord Ierland 
Movement Assistance Scheme: get help with moving agrifood goods to Northern Ireland - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
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9. Wij doen veel export naar Jersey, welke documenten en eisen gelden hier voor ? 
 
Jersey is onderdeel van het VK daar gelden dus de exportdocumenten en regels voor import in het VK. 
 

10. Wij exporteren snijbloemen naar Guernsey. Deze worden per truck getransporteerd naar 
Portsmouth en gaat vandaaruit met de ferry naar Guernsey.  
Hoe gaat dit traject eruitzien qua douane, phyto’s, ed? 

 
Hiervoor gelden de regels voor export naar het VK. Inklaring kan gekozen worden om dat in Portsmouth 
of in Guernsey te doen.  
 

11. Zijn de verschillende landen voorbereid op inbound transit, bijvoorbeeld productie in 
Marokko gaat met truck via Spanje op weg naar het VK? 

 
Die exacte informatie hebben wij niet en moet u checken bij de relevante instanties in Marokko en 
Spanje. In principe exporteert de exporteur in Marokko in transit naar VK en wordt de zending in VK 
ingeklaard en wordt er in Spanje niets mee gedaan. 
 
 


