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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

 

 

Beoordeeld hebbende de aanvraag van Eurofins Agro NL, te Wageningen, 

van 30-08-2018, met ons kenmerk: TRCNVWA-2018-6773, betreffende 

vergunning in het kader van de richtlijn 2008/61/EG  , aangevuld met uw 

documentatie van 11-10-2019; 

 

Gelet op artikel 2, lid 3, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van 

planten; 

 

Besluit 

 

I. Aan Eurofins Agro NL, te Wageningen, ter vervanging van de 

vergunning met kenmerk TRCNVWA-2018-1045, vergunning te 

verlenen voor destructief onderzoek van geïmporteerde planten, 

plantaardige producten of andere materialen die drager kunnen zijn 

van schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht 

in of verspreid binnen de Europese Unieop de locatie Binnenhaven 5 

te Wageningen. De op 30-08-2018 ingediende en op 11-10-2019 

aangevulde aanvraag en de daarbij behorende stukken maken deel 

uit van deze vergunning. 

 

 

II. Deze vergunning is van toepassing op het vergunde zoals onder I. 

bedoeld en zoals nader omschreven in de volgende, aan deze 

vergunning verbonden voorschriften:  

 

 

Artikel 1: Van toepassing zijnde wetgeving en begrippenlijst  

 

a. Van toepassing zijnde wetgeving: 

- Richtlijn 2000/29/EG 

- Richtlijn 2008/61/EG  

- Plantenziektenwet  
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- Besluit bestrijding schadelijke organismen  

- Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten  

- Regeling aanwijzing schadelijke organismen 1988; 

b. Eisentabel R&D Fyto: Tabel waarin de inperkende voorwaarden met 

betrekking tot toegestane werkzaamheden zijn omschreven; 

c. Vergunninghouder: Rechtspersoon waaraan vergunning is verleend; 

d. Overige begrippen en definities zijn opgenomen in de Eisentabel R&D 

Fyto. 

 

 

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot toegestane 

werkzaamheden 

 

De voorschriften gesteld in de Eisentabel R&D Fyto, zoals opgenomen in 

Bijlage 1 tot en met Bijlage 4, dienen te worden nageleefd. 

 

De voorschriften die in artikel 2 worden genoemd, zijn een nadere 

invulling van de eisen die worden gesteld in richtlijn 2008/61/EG.  

 

 

Artikel 3: Aan de vergunde en toegestane werkzaamheden 

worden, naast de al genoemde voorschriften, de volgende 

voorschriften verbonden 

 

1. Voor zover de vergunning hierin niet voorziet, kan de NVWA 

maatregelen vaststellen zoals vermeld in Bijlage I van Richtlijn 

2008/61/EG, voor zover zij die dienstig acht voor een adequate 

inperking van fytosanitaire risico’s. 

2. De ontheffing van het verbod met betrekking tot de onder I. 

genoemde materialen en activiteiten is geldig tot uiterlijk 27-9-2024. 

3. Ingeval van beëindiging van de goedgekeurde activiteiten vóórdat de 

bovengenoemde termijn verstreken is, dient de NVWA hiervan 

minimaal drie weken voorafgaand aan de definitieve beëindiging per 

brief of e-mail in kennis gesteld te worden. 

4. Vergunninghouder is verplicht bijzondere situaties en 

omstandigheden, alsmede voorgenomen wijzigingen bij de uitvoering 

van de vergunde  activiteiten voor zover die relevant (kunnen) zijn 

voor de beoordeling van fytosanitaire risico’s en de inperking ervan, 

direct te melden aan de NVWA.  

5. Zendingen van monsters plantmateriaal, uitgezonderd de hieronder 

bij lid 6 genoemde materialen, kunnen wanneer zij bestemd zijn voor 

destructief onderzoek geïmporteerd respectievelijk in het verkeer 

gebracht worden zonder fytosanitair certificaat respectievelijk 

plantenpaspoort. Deze zendingen moeten vergezeld gaan van 

documenten waaruit de herkomst van het materiaal afgeleid kan 

worden.  

6. Deze vergunning laat de importverboden van het EU-recht onverlet. 

Om materiaal waarvan de import is verboden toch te kunnen 

importeren dient u naast deze vergunning ook te beschikken over: 
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      - een vergunning die invoer en ingeperkt gebruik toestaat. 

      - een transportdocument (import license). 

 

Ik wijs u erop dat de NVWA toezicht houdt op naleving van de in artikel 2 

van deze vergunning gestelde voorwaarden. Indien niet wordt voldaan 

aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden, zal de NVWA op grond van 

artikel 7 van de Plantenziektenwet met onmiddellijke ingang maatregelen 

treffen ter inperking van de risico's. De kosten voor het uitoefenen van 

bestuursdwang zal de NVWA op basis van de Algemene wet bestuursrecht 

verhalen op de vergunninghouder.  

 

 

 
 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ton van Arnhem, 

Director National Plant Protection Organization 
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Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van 

deze beschikking een bezwaarschrift indienen. 

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 

verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken,  team 

Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

 

Noem in het bezwaarschrift: 

•          uw naam en adres; 

•          de datum; 

•          het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn); 

•          geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een 

kopie van deze beschikking mee te sturen.  

 

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 

behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 

te zorgen. 

 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 
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