Exportdag Verre Oosten
Zomer 2018

29 juni 2018

Theo Overdevest

Dit is een samenvatting.
Voor actuele info zie landeneisen NVWA
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Programma Verre Oosten
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Japan
China
Diverse landen
Permit <> IVI
Replacements
Ketenregister

1.2

Certificeren Japan (A1)
Japan heeft drie regiems
1. Vrije invoer
2. Quarantaine opplant o.a. Narcis, Allium of testmonsters van Tulpen
3. Quarantaine ontheffing
• Joint Inspection + Form III o.a. Allium, Hyacint of Gladiool
• Monitoring o.a. Hippeastrum, Lelie of Iris

• Hippeastrum met klik pot (op kleur mogelijk)
• Begonia x tuberhybrida
• Bloembollen op pot (= aanvullend op regiem 1 + 3)
Afhandeling b. + c. + e. altijd met landenprinterbon via BKD balie!
KR medium = landenprinterbon is digitaal.

1.3

Japan various (A2)
• Form II is akkoord per 4 juli 2018 uit Japan
• Goedkeuring Joint Inspection partijen voor Hyacint, Crocus en Allium

• Re-export Franse lelies moet met:
•
•
•
•
•

Juiste verklaring op EU Communicatie Document uit FR van leverancier
Waarmerken en dateren van per partij een kopie EU Communicatie Document
Gewaarmerkte partijenlijst met per partij Frans FDGDON nummers
Exportcertificaat met herkomst France in vak 5 en bijschrijving in vak 11
“Lot numbers of the bulbs are mentioned on the attached packing list.” in vak 8

• Vaste planten Invasive species = Geslachtsnaam en soortnaam
• Rudbeckia Echinacea Veronica Coreopsis etc.

• Phytophthora ramorum o.a. Clematis is waardplant voor Japan
• Specifiek benoemde waardplanten vrij van Meloidogyne fallax + chitwooddii
• Bijschrijving voor alleen Chionodoxa lucilaea. Oogst 2018 voldoet aan deze teeltgeschiktheid
• Vaste planten o.a. Dicentra, Aconitum napellus, Iris germanica (zie landeneisen sierteelt).

1.4

China various (B1)
• Aanvragen ArMV + SLRSV (lelie)
•
•
•
•
•
•

Tulp - Narcis - Gladiool - Lelie monsteraanvraag via Digitaal Klanten Loket
Voor Lelie is de PGT toets verplicht door teler
Bij exporttoets is aanvrager altijd de exporteur. Onder voorwaarden op locatie teler mogelijk
Teeltgeschiktheid China (PGT uitslag) controle via KR-Medium
Het partij kenmerk toetsverplicht in KR wordt aangevuld met de toetsuitslag waarde
Info: zie functionele werkwijze op ketenregister.nl

• Permit: peat moss (=China)
• Speciaal label op de kratten voor Lelie en Tulp.
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China bemonstering (B2)
• Plantgoedmonster door teler voor planten
• Exportmonster door exporteur via DKL
• Tijdens aanvraag via DKL ook de HPI invoeren voor koppeling met KR nadat uitslag bekend is
• Uitslag SLA is standaard 9 werkdagen na binnenkomst BKD Lisse
• Monsterlabel staat in bedrijfsdossier aanvrager.

1.6

China bemonstering (B3)

China

Tulp

Narcis

lelie

Gladiool

ArMV
Klasse I

ArMV
Klasse I + ST

ArMV + SLRSV
Klasse I

ArMV
Klasse I + ST

Geen Diversen
Plantgoed + Export*

Diversen mogelijk
Plantgoed + Export*

Geen Diversen
Plantgoed verplicht*

Diversen mogelijk
Plantgoed + Export*

Exporttoets plicht vervalt bij gebruik Ketenregister Medium.
Exporteur koppelt de partijen digitaal aan de inspectieaanvraag “voorraadkeuring” en “waarmerken en
afboeken”.
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Verre Oosten (C1)
• Australië:
• Totalen op EV met export certificaat
• Volledig botanische naam in vak 8.
• Export alleen van BKD scheme gewassen

• India:
• Gebruik van peat bij lelie met RHP dekking.
Permit Peat

• Nieuw Zeeland:
• Volledig botanische naam in vak 8
• Insectenbehandeling van tulpen kan in NZ
• Nieuwe algemene bijschrijving.

• Vietnam
• Niet alle gewassen mogelijk. Eerst PRA.
• Import van Tulp, Gladiool, Iris, Lelie, Liatris kan.
• Altijd vragen om permit i.v.m. juiste botanische
naamgeving op exportcertificaat.
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Verre Oosten (C2)
• Taiwan:
•
•
•
•
•
•
•

Lelie Klasse I-Japan of gelijk waardig bij Diversen
Mijten 0 %
Spruiten > Frankliniella occidentalis bijschrijving
Beworteling > Rhadopholus similis bijschrijving
Label met lotnumber erop verplicht
Toetsen ArMV per 1-1-18
Landenprinterbon.

• Zuid Korea
• Vrije invoer mogelijk van Lelie, Tulp, Iris,
Gladiool en Freesia
• Tekst “Export to Korea” op buitenkant van de
kratten/dozen.
• Toetseis ArMV / SLRSV
• Lotnummer op de krat
• Landenprinterbon.

• Toetsen in Zuid Korea bij import
• Franse lelies => PLAMV bijschrijving.
Bron is het EUComDoc uit Frankrijk
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Import Permit <> IVI (D1)
• Exporteur is verantwoordelijk voor de informatie op het exportcertificaat
• Controleer de fytosanitaire invoer eisen met importeur
• Permit eisen zwaarder dan landeneisen NVWA?
• Link naar website met info over NVWA verzoek: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-plantengroenten-fruit-plantaardige-producten/exportprocedures-voor-planten-groenten-fruit-plantaardigeproducten/aanvragen-ivi-instructie-voor-invoervergunning
• Akkoord NVWA d.m.v. document “Instructie voor Invoervergunning”
• Stem de ontvangen IVI met importeur af bij afwijken IVI van permit

• Waarmerken exportcertificaat door BKD m.b.v. IVI.

1.10

Replacement (E1)
• Reden kan zijn: ander importeur adres of invoerhaven, zoek, permit aanpassing etc.
• Schriftelijk verzoek (zie formulier website) naar BKD met:
• Scan originele versie exportcertificaat
• Sjabloon replacement voorstel
• Verklaring bij zoekraken van vervoerder of importeur

• Beoordeling door Service Centre Lisse / mogelijk afstemming NVWA
• E-mail, Fax of telefonisch akkoord retour naar aanvrager en keurmeester
• Keurmeester waarmerkt replace (Terugdraaien bij KR-M)
• Dossier naar Lisse
•
•
•
•

Originele aanvraag met handtekening
Kopie oude exportcertificaat
Originele rode balk replacement
Eventueel verklaring van vervoerder of importeur of andere documenten nodig voor beoordeling afgifte.

1.11

Ketenregister (F1)
Op website Ketenregister.nl is een FAQ lijst beschikbaar
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Functionele werkwijze KR zie Hoofstuk 8.3
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Uitleg partij kenmerken (zie dia 13)
1. Landenprinterbon afschrijving is direct na acceptatie partij. Goed/Fout melding zelf ophalen in KR
2. AM-vrij status is “1” en “Ja” (= AM-hoog) OF “0” met “Nee (= AM-laag)
3. Export Klasse is bekend ná de schuurkeuring.
Bij combiland kan de keurmeester landen blokkeren i.v.m. 0 tolerantie
4. De combinatie “Land / Klasse / Gewas / PG-toets” bepaald in KR de Export monster verplichtheid
5. Export regiem bepaling Japan bestaat uit twee stappen:
Stap 1
Partij heeft Klasse I, ST of SEL en is exportgeschikt. Kenmerk “Teelt Klasse Japan” is zichtbaar bij de partij.
Stap 2.
Exporteur selecteert bij optie a) en b) welk kenmerk is gewenst. En e-CertNL toont de juist bijschrijving in vak 11
a) Kenmerk Quarantaine + Joint Inspection > Beide bij Allium, Hyacinthus, Gladiolus, Crocus en Dahlia
b) Kenmerk Quarantaine + Monitoring
> Beide bij Tulipa, Lilium, Hippeastrum en Iris (Freesia volgt)
c) Kenmerk Vrije Export
> Alleen bij Muscari, Scilla, Chionodoxa etc.
d) Kenmerk Quarantaine
> Alleen bij Narcis. Of Tulipa cultivar is niet Japan geschikt (Nw Srt).
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Uitleg partij kenmerken (zie dia 13)
6. Klasse vanuit teelt. Klasse I of ST of EU bestemming
7. Export monster aangevraagd is zichtbaar na DKL aanvraag door de
exporteur
8. Teelt Klasse = Teeltgeschiktheid. Is niet gewas specifiek bij ophalen
partij kenmerk uit DKL
9. Uitslag genomen export toets toont het gevonden percentage per
onderzocht virus
10. Inspectiemethode van de keurmeester (visueel of gestort) Is
onderdeel van Export Klasse en gaat dit najaar vervallen
11. Grondeis van de voorraadkeuring norm waaraan de partij voldoet
tijdens de laatste schuurkeuring
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Ketenregister (F2)
Light - Medium – Full (met e-CertNL)
• Aanvraag typen
•
•
•
•
•

Voorraad en waarmerken (alleen KR-L producten)
Waarmerken KR (alleen KR-L)
Voorraadkeuring (KR-L + KR-M)
Waarmerken en afboeken (KR-M)
Waarmerken en afboeken Full (KR Full)

• Aanvraag clusters
• PSI: USA & Canada
• Specifieke landen
• Combiland (zie tabel>)
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Waarmerken + KR (F3)
KR-Light is met papieren inspectielijst + volledige teeltgeschikheid controle (o.a. Israël)
KR-Medium
• Digitale partijenlijst is gekoppeld aan de KR- aanvraag en in de PDA keurmeester bij zowel
• Voorraadkeuring en
• Waarmerken en afboeken
• Exportcertificaat waarmerken:
• Type Waarmerken en afboeken
• 1 aanvraag per exportcertificaat
• Na waarmerken wordt het HPI partij aantal afgeboekt naar 0 stuks
• Fout op exportcertificaat ná waarmerken -> terugdraaien zending -> na eventueel
aanpassen van de partijenlijst deze opnieuw koppelen aan de nieuwe KR aanvraag.

Waarmerken + KR (F4)
KR Full is gelijk aan KR-M + e-CertNL (voorheen ClientExport)
• Registratie e-CertNL nodig bij NVWA. Aanvraag verloopt via mijnRVO.nl
• Koppeling tussen eigen software pakket en KR voor opstellen exportcertificaat:
•
•
•
•
•
•

Vak 3: NAW gegevens importeur uit ERP of handmatig invullen bij aanvraag
Vakken 4 + 5 + 18: inhoud komt uit E-CertNL
Samenstelling zending vak 8 m.b.v. de gekoppelde partijen
Vakken 6 + 7 + 9: uit ERP of handmatig invullen bij aanvraag
Vak 11: Bijschrijving komt uit E-CertNL met aansturing door exporteur (o.a. peat ja/nee; herkomst land)
Vakken 12-17: Op bijlage m.b.v. behandel KR kenmerken bij de partijen in de zending

• Keurmeester controleert tijdens waarmerken via e-CertNL de volgende items:
• Checksum gelijk?
• Partij gegevens op de te waarmerken bijlage voor China (Lelie Tulp) en Taiwan (Lelie) gelijk aan PDA?
• Inhoud Vak 7 gelijk aan de landeneisen bij voorgeschreven invoerhavens? (o.a. China en Mexico)

Verhandelen van partijen in KR (F5)
• Verhandeld teler dan is de werkwijze:
• via DKL of eigen software pakket van de teler of IVB

• Exporteur kan met machtiging partijen zelf uit teelt ophalen (= 0 bericht)
• In KR partijen verhandelen naar NL collega bedrijf of EU lidstaat:
•
•
•
•
•

Verhandelen exporteur > exporteur via KR.
IB is “Waarmerken en afboeken” via bestemming PH (als eindbestemming niet bekend is van koper)
EU COM DOC is “Waarmerken en afboeken” via bestemming NR
Beide bedrijven beschikken over KR-Medium of KR-Full
Klant EU KvK = 9999 9999.

Vragen?

