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Geachte heer, mevrouw, 

Achtergrond en wettelijke basis 

Sinds 14 december 2019 gelden voor alle plantaardige producten, die onder 

douanetoezicht binnen de EU worden verplaatst of overgeladen, nieuwe 

fytosanitaire verplichtingen. Het doel van de nieuwe verplichtingen is om risico’s 
voor de plantgezondheid tijdens het transport over EU grondgebied te beperken. 

De nieuwe verplichtingen vloeien voort uit de officiële controleverordening en 

plantgezondheidsverordening (OCR en PHR) en hebben directe gevolgen voor alle 

bedrijven die zendingen met inspectieplichtige planten of plantaardige producten 

over EU-grondgebied doorvoeren (transit) of op een luchthaven of havenoverladen 

(transhipment).  

 

CLIENT-Import aanmeldplicht vanaf 20 september 2021  

De aanmeldplicht is van toepassing voor zendingen met planten en plantaardige 

producten (inclusief hout) die bij import in de EU inspectieplichtig zijn. De actuele 

lijst met producten1 kunt u vinden op onze website. 

Transit: alle zendingen moeten vanaf 20 september 2021 worden aangemeld in 

CLIENT-Import. Een deel van deze zendingen zal op inspectie vallen voor een 

document, identiteit en fysieke controle uitgevoerd door een NVWA inspecteur. 

Transhipment: zendingen die de wettelijke termijnen overschrijden moeten 

vanaf 20 september 2021 worden aangemeld in CLIENT-Import. Voor zeevracht 

geldt een termijn van 30 dagen en voor luchtvracht geldt een termijn van 3 

dagen.  

 

Let op: wanneer u een zending aanmeldt in CLIENT-Import dient u ook een 

officieel erkende inspectielocatie te kiezen waar de inspectie veilig uitgevoerd kan 

worden. Indien uw zending na aanmelding in CLIENT-Import geselecteerd wordt 

voor een fysieke inspectie dient u de zending op de gekozen inspectielocatie aan 

te bieden.  

 

Heeft u geen toegang tot CLIENT-import? Bij het ontwikkelen van de juiste 

software of het bieden van oplossingen kunt u bij verschillende logistieke 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/certificaat-en-inspectieplichtige-producten-bij-import
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dienstverleners en/of softwareontwikkelaars terecht. Meer informatie over het 

doen van aangifte in Client import2 vindt u op de NVWA-website. 

 

Vereisten aan transit & transhipment zendingen 

De eisen gelden voor transit- en transhipment-zendingen van planten en 

plantaardige producten (inclusief hout) die bij import in de EU inspectieplichtig 

zijn. De lijst met producten1 vindt u op de NVWA website. Transit en transhipment 

betreft zendingen van buiten de EU bestemd voor een ander land buiten de EU; 

bij transhipment wordt zo’n zending overgeladen naar een ander vervoermiddel. 

Het gaat bijvoorbeeld om pallets met bepaalde snijbloemen of groenten die 

tijdelijk in een grenscontrolepost / douanelocatie voor tijdelijke opslag worden 

opgeslagen in afwachting van een vertrekkend vliegtuig.  

Transit: Deze zendingen mogen alleen over het grondgebied van de Europese 

Unie worden vervoerd en verplaatst als ze veilig verpakt zijn. Dit betekent dat er 

geen mogelijkheid is op het ontsnappen en de verspreiding van ziekten en 

plaagorganismen. De NVWA gaat hierop toezien. Na aanmelding van de zending in 

CLIENT-import bepaalt het programma of uw zending op inspectie valt.  

Transhipment: Ook deze zendingen moeten veilig worden verpakt. Als de 

maximale wettelijke overlaadtermijn van respectievelijk 30 dagen voor zeevracht 

en 3 dagen voor luchtvracht wordt overschreden, kan de NVWA de zending 

selecteren voor een document of fysieke controle. U moet zendingen die langer 

dan de voorgenoemde termijnen onder een douaneregeling staan, in een 

grenscontrolepost / douanelocatie voor tijdelijke opslag, aanmelden in CLIENT-

import. Na aanmelding van de zending in CLIENT-import bepaalt het programma 

of uw zending op inspectie valt.  

 

Kosten verbonden aan inspecties uitgevoerd door de NVWA 

Aan de uitvoeringen van de controle werkzaamheden door de NVWA-inspecteur 

zijn kosten verbonden. Dit is van toepassing op zowel de document als de fysieke 

controles. Meer informatie over onze tarieven3 vindt u op de website van de 

NVWA. 

 

Voorlopig geen noodzaak vrijgavecode Client-Import voor Douane 

Voorlopig hoeft u nog niet een door Client-Import gegenereerde vrijgavecode te 

gebruiken. Zodra dit noodzakelijk is zullen wij u hier tijdig van op de hoogte 

brengen zodat u uw bedrijfsvoering hierop kan aanpassen. 

 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact met de NVWA 

opnemen via: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact of 0900-03 88. 

Hoogachtend, 

 

 

 

Tycho Vermeulen 

Coordinerend specialistisch inspecteur Plantgezondheid 

  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/importkeuringen-aanvragen/elektronisch-vooraanmelden-met-client
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/certificaat-en-inspectieplichtige-producten-bij-import
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa/nvwa-tarieven-fytosanitair
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact
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Webadressen aanvullende informatie: 

 

Inspectieplichtige planten en plantaardige producten (inclusief hout) 
1 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-

producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/certificaat-en-

inspectieplichtige-producten-bij-import 

 

Aangifte in CLIENT-import 
2 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-planten-groenten-fruit-plantaardige-

producten/importkeuringen-aanvragen/elektronisch-vooraanmelden-met-client 

 

NVWA tarieven voor fytosanitaire werkzaamheden 
3 https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa/nvwa-

tarieven-fytosanitair 


