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1  Inleiding 

 
Deze instructie voor de controles op dierlijke producten uit derde landen bestaat uit 
modulen, ingedeeld per onderwerp. Ze wordt gepubliceerd en bijgehouden op het 
internet van het FAVV. 
 
 
U kunt via de inhoudstabel de gewenste instructie oproepen of de hyperlinks gebruiken 
in de doorlopende verklarende teksten. Omdat de wetgeving inzake invoer snel 
evolueert zijn de makers van deze instructie dankbaar voor het melden van fouten of 
ideeën tot verbetering. 
 
 
De Lidstaten hebben een gemeenschappelijke regelgeving ingevoerd inzake de 
veterinaire controles van dierlijke producten en producten van dierlijke oorsprong die uit 
derde landen worden binnengebracht. 
 
De wettelijke basis van de officiële controles binnen de EU zijn terug te vinden in 
Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 
 
Specifiek voor invoer zijn deze vastgelegd door Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 
december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de 
veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Unie worden 
binnengebracht. 
 
De basisbeginselen zijn: 
 

• vóór binnenbrengen van een zending moet ze worden aangemeld bij het FAVV;  
 

• voor bepaalde niet geharmoniseerde producten is er een invoermachtiging, 
uitgevaardigd door het hoofdbestuur FAVV, DG Controle, vereist; 

 

• elke zending producten van dierlijke oorsprong die uit derde landen in de Unie 
wordt binnengebracht, wordt aan een veterinaire controle onderworpen; 

 

• de veterinaire controle wordt op de plaats van binnenkomst verricht zodra de 
producten in de Unie worden binnengebracht, i.e. zodra de partij op het 
grondgebied van de lidstaat wordt gelost; 

 

• deze controles worden verricht op de daartoe via een communautaire procedure 
aangewezen en daarvoor uitgeruste plaats: de grensinspectiepost, de producten 
moeten daar worden gecontroleerd; 

 

• de veterinaire controle omvat drie stappen die gedeeltelijk of allemaal worden 
toegepast naargelang de douanebestemming van de producten en/of de 
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toepassing van de verlaagde frequentie van de materiële controle conform 
Beschikking 94/360/EG:  

 

• Documentencontrole 
 

• Overeenstemmingscontrole 
 

• Materiële controle 
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2 Basisbeginselen 

2.1 Definities 
 
 

2.1.1 Invoer 
 
 

Het in het vrije verkeer brengen van diervoeders of 
levensmiddelen, dan wel het voornemen om 
diervoeders of levensmiddelen in het vrije verkeer te 
brengen, in de zin van artikel 79 van Verordening 
(EEG) nr. 2913/92, op een van de in bijlage I 
genoemde grondgebieden of de EER. 
 

2.1.2 Binnenbrengen Betekent zowel «invoer» zoals gedefinieerd in 
punt 15, als het onderwerpen van goederen aan de 
douaneprocedures van artikel 4, punt 16, onder b) tot 
en met f), van Verordening (EEG) nr. 2913/92, alsook 
het binnenbrengen in vrije zones of vrije entrepots. 
 

2.1.3 Documentencontrole Een onderzoek van de handelsdocumenten en, indien 
daar aanleiding toe is, van de documenten die 
overeenkomstig de wetgeving inzake diervoeders of 
levensmiddelen de zending moeten vergezellen. 
 

2.1.4 Overeenstemmings-
  controle 

Een visuele inspectie om na te gaan of de certificaten 
of andere begeleidende documenten wel degelijk 
overeenstemmen met de etikettering en de inhoud 
van de zending. 
 

2.1.5 Materiële controle Controle van de diervoeders of levensmiddelen zelf, 
die controles van de transportmiddelen, verpakking, 
etikettering, temperatuur, bemonstering voor analyse 
en laboratoriumonderzoek kan omvatten, en alle 
overige controles die nodig zijn om na te gaan of de 
wetgeving inzake diervoeders of levensmiddelen 
wordt nageleefd. 
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2.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 

2.2.1 Officiële GIP dierenarts     
 
zorgt ervoor dat: 
 

• alle producten van dierlijke oorsprong die in zijn werkgebied aankomen 
gecontroleerd worden volgens de regels van Richtlijn 97/78/EG en Verordening 
(EG) 136/2004; 

 

• voldoende monsters in het kader van het FAVV controleplan genomen en 
geanalyseerd worden; 

 

• de grensinspectiepost alle faciliteiten en uitrusting heeft zoals vastgelegd in 
Beschikking 2001/812/EG; 

 

• dat er op een hygiënische manier gewerkt wordt. 
 
De officiële GIP dierenarts kent die voor zijn werkveld nodige nationale en Europese 
wetgeving. Hij rapporteert aan de technisch manager van de GIP en aan het LCE hoofd 
of zijn vertegenwoordiger. In dringende gevallen contacteert de officiële GIP dierenarts 
direct het FAVV hoofdbestuur, DG Controle, of andere relevante diensten (met kopie 
aan LCE).  Dit is met name het geval indien enkel door zeer snelle maatregelen een 
ernstig gevaar voor de voedselketen of de gezondheid van mens en dier kan beheerst 
worden. 
 
2.2.2 Technisch manager van de grensinspectiepost 
 

• vertegenwoordigt de GIP binnen en buiten de dienst; 
 

• ziet erop toe dat de officiële GIP dierenartsen hun taken naar behoren uitvoeren; 
 

• coördineert de werkzaamheden in de GIP; 
 

• onderhoudt de nodige contacten en heeft periodieke vergaderingen met de 
douane en andere relevante lokale diensten; 

 

• onderhoudt geregeld contacten met de belanghebbenden en hun 
vertegenwoordigers; 

 

• heeft directe contacten met GIP collega’s in de lidstaten. 
 
Hij rapporteert aan zijn LCE hoofd en het FAVV hoofdbestuur, DG Controle. 
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2.2.3 Uitbater/oprichter van een grensinspectiepost 
 

• zorgt ervoor dat aan alle Europese en Nationale voorschriften wordt voldaan 
inzake faciliteiten, uitrusting onderhoud en hygiëne, hij draagt ook de kosten 
ervan; 
 

• staat garant dat het FAVV personeel er altijd toegang heeft tot de faciliteiten 
indien de dienstactiviteiten dit nodig maken; 
 

• stelt voldoende hulppersoneel ter beschikking voor het behandelen en de opslag 
van goederen vóór, tijdens en na de controle. 

 
2.2.4 Lokale Controle Eenheid 
 
Het LCE hoofd stuurt de grensinspectiepost aan inzake administratie en 
personeelszaken. Voor inhoudelijke kwesties bestaat een directe informatieuitwisseling 
met het hoofdbestuur (met kopie aan het LCE hoofd). Het LCE hoofd organiseert de 
tegencontrole en beheert klachten van belanghebbenden. 
 
2.2.5 FAVV hoofdbestuur DG Controle 
 
Ondersteund LCEs en GIPs in alle technische vragen en zorgt voor de technische 
communicatie van en naar de GIPs. 
Beheert, verleent en trekt erkenningen in van GIPs en geeft de informatie door aan DG 
Controlebeleid. Voert regelmatig audits in de GIPs door. Vergadert periodiek met de 
technisch managers. 
 
2.2.6 FAVV hoofdbestuur DG Controlebeleid 
 
Stelt controleprogramma’s op. Legt de kaderinstructies vast voor de werking van de 
GIPs. Zorgt voor de informatiedoorstroom tussen de EU en DG Controle, in het 
bijzonder naar DG Controle, cel Import, Export en Notificaties. 
 
2.2.7 Douane 
 
Nemen de nodige maatregelen dat alle producten van dierlijke oorsprong 
geïdentificeerd worden en indien vereist naar een GIP worden gebracht. 
 
2.2.8 Gewesten 
 
Zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van grensoverschrijdende 
transportmiddelen. Ze houden het FAVV, DG Controle, cel Import, Export en 
Notificaties periodiek op de hoogte van de uitkomst van de controles op 
keukenafvallen.  
 
2.2.9 Haven of luchthaven autoriteiten 
 
Verlenen de nodige hulp, toegang tot loodsen en faciliteiten aan het FAVV personeel.  
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3 Procedures invoercontrole 

3.1 Vooraanmelding 
 
Richtlijn 97/78/EG verplicht de belanghebbenden van een lading dat alle zendingen van 
dierlijke oorsprong uit Derde landen worden aangemeld. 
 
De invoerder of belanghebbende van de lading, is verplicht het veterinair personeel van 
de grensinspectiepost (GIP) met het eerste deel van een GVDB voor aankomst op het 
grondgebied op de hoogte te brengen van de aankomst van de producten. Dit gebeurt 
elektronisch via de internettoepassing TRACES. 
Volgende gegevens worden meegedeeld: 
 

• Land van oorsprong 

• Land van herkomst 

• Verzender 

• Importeur 

• Bestemming in de EU (land, inrichting, adres) 

• Douanebestemming 

• Transport: 

• vliegtuig: vluchtnummer/schip: naam van het schip  

• land: voertuignummer/wagonnummer 

• zee: containernummer 

• Zegelnummer 

• NC Code (taric-code) 

• Aard van de goederen 

• Conserveringsmethode 

• Aantal colli 

• Brutogewicht 

• Nettogewicht 

• Totaal aantal colli, brutogewicht en nettogewicht 

• Waarschijnlijke datum van aankomst van de producten 

• Nummer, datum, plaats en autoriteit van afgifte van het (de) veterinair(e) 
certifica(a)t(en) of document(en) van oorsprong 

• Volledige identificatie van de declarant + handtekening 
 
Eén GVDB moet opgemaakt worden per zending, waarbij een partij gedefinieerd wordt 
als een hoeveelheid producten van dezelfde aard, waarvoor dezelfde veterinaire 
certificaten of veterinaire documenten of dezelfde andere door de veterinaire wetgeving 
voorgeschreven documenten afgeleverd werden, die met hetzelfde vervoermiddel 
wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van derde land. 
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3.1.1 Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst (GVDB) 
 
Dit document bestaat uit vier exemplaren (een origineel en drie kopieën). 
De importeur of diens vertegenwoordiger moet: 
 

• het eerste blad (deel 1) invullen en tekenen; 
 

• een kopie ter beschikking stellen aan de douane, bevoegd voor de 
grensinspectiepost;  

 

• het origineel en de twee overige kopieën toezenden aan de officiële GIP 
dierenarts. 

 
Eén GVDB moet opgemaakt worden per partij, dus per veterinair certificaat en niet 
automatisch voor een container. Een container kan meerdere zendingen bevatten en 
omgekeerd kan een certificaat meerdere containers dekken. 
 
Opgelet: Deel 1 van het GVDB dient volledig en naar waarheid ingevuld, zoniet is de 
aangifte ongeldig. Een wijziging of doorhaling moet door de aangever geautoriseerd 
zijn.  
Dit geldt eveneens voor partijen  die in de inspectiepost aankomen, maar bestemd zijn 
om te worden ingevoerd op één van de EU-grondgebieden via een andere 
grensinspectiepost die op hetzelfde grondgebied of het grondgebied van een andere 
lidstaat gelegen is. 
 
Als belanghebbende bij de lading wordt gedefinieerd: "elke natuurlijke of rechtspersoon 
die overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad 
van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek 
verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin 
de partij kan verkeren alsmede zijn vertegenwoordiger die de verantwoordelijkheid op 
zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door deze richtlijn voorgeschreven 
controles" (m.a.w. de importeurs of hun vertegenwoordigers of afgevaardigden). 
 
3.1.2 Te controleren producten in de grensinspectieposten 
 
Onder producten wordt hierbij verstaan de producten van dierlijke oorsprong zoals 
bedoeld in de Verordeningen (EG) 853/2004, 854/2004 en in Richtlijn 2002/99/EG met 
inbegrip van bijproducten van dierlijke oorsprong in Verordening 142/2011 die niet 
vallen onder bijlage II bij het Verdrag, alsmede, de producten vermeld in artikel 19 van 
Richtlijn 97/78/EG (stro en hooi). 
 
In bijlage van Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 
betreffende de lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EG 
en 97/78/EG in grensinspectieposten controles moeten ondergaan, zijn naast een 
opsomming van de te controleren producten ook de overeenkomstige GN-code 
(gecombineerde nomenclatuur) opgenomen.  
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3.1.3 Goederen waarvoor aangifte en controle niet vereist zijn 
 

• Producten welke als handelsmonsters of als demonstratiemateriaal worden 
verzonden, op voorwaarde dat zij niet voor afzet bestemd zijn en dat hiervoor 
door de bevoegde autoriteit vooraf toestemming is verleend. De lidstaat van 
bestemming ziet erop toe dat de betrokken producten niet voor andere 
doeleinden gebruikt kunnen worden dan waarvoor ze op zijn grondgebied zijn 
binnengebracht. Een invoermachtiging, afgeleverd door het FAVV, wordt vereist 
voor deze producten; 

 

• Producten welke bestemd zijn voor onderzoek of diagnose, voor zover er via de 
officiële controle voor kan worden gezorgd dat die producten niet voor 
menselijke of dierlijke consumptie bestemd worden en ze, na beëindiging van de  
bijzondere studies of analyses – afgezien van de bij de analyses gebruikte 
hoeveelheden – worden vernietigd of onder bepaalde door het FAVV vast te 
stellen voorwaarden worden teruggezonden. 
 

• Keukenafval: producten welke zich als proviand voor bemanning en passagiers 
bevinden in een grensoverschrijdend  vervoermiddel, mits zij niet op het EU-
grondgebied worden binnengebracht. Wanneer keukenafval wordt uitgeladen, 
moet dit vernietigd worden. Deze producten mogen rechtstreeks overgeladen 
worden van het ene grensoverschrijdende vervoermiddel in het andere, in 
dezelfde haven en onder douanetoezicht; 

 
3.1.4 Producten ingevoerd als persoonlijke bagage 
 
Invoer van vlees, vleesproducten, melk en melkproducten als persoonlijke bagage van 
de reizigers of als kleine zendingen aan particulieren toegestuurd, is verboden 
krachtens Verordening (EG) 206/2009.  
 
Die producten moeten dus aan dezelfde controles onderworpen worden als alle andere 
ingevoerde goederen. Ze mogen alleen ingevoerd worden indien ze afkomstig zijn van 
een derde land dat op de lijst staat van de derde landen waaruit dat type product mag 
ingevoerd worden in de EU. De producten moeten vergezeld zijn van hetzelfde 
gezondheidscertificaat als voor een gewone invoer. De producten die onder deze 
verordening vallen zijn:  
 

• vers vlees van huisdieren en wild, met inbegrip van vlees, vleesbereidingen, 
slachtafvallen en bloed, bestemd voor menselĳke consumptie. Omvat ook 
vleesbereidingen; 

 

• vleesproducten en andere producten van dierlĳke oorsprong, bestemd voor 
menselĳke consumptie; 

 

• vloeibare melk en melkproducten. 
 

De verordening beperkt ook de hoeveelheden van andere producten van dierlijke 
oorspong. 
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3.2 De grensinspectiepost 
 
Definitie: een grensinspectiepost is aangewezen en erkend overeenkomstig artikel 6 
van Richtlijn 97/78/EG voor het verrichten van de veterinaire controles van producten 
die uit derde landen bij de grens van één van de in bijlage I van dezelfde Richtlijn 
vermelde grondgebieden toekomen. De partijen kunnen slechts via één van de 
grensinspectieposten, vermeld in de bijlage bij de Beschikking 2009/821/EG worden 
binnengebracht. 
 
De grensinspectiepost moet gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van de plaats 
van binnenkomst in een lidstaat en op een door de douaneautoriteiten aangewezen 
plaats. Wanneer de geografische situatie, de uitgestrektheid van de plaats van 
vestiging of een doeltreffend beheer van de controles zulks vereisen, kan een 
grensinspectiepost uit meer dan één installatie of meer dan één inspectiecentrum 
bestaan, ten einde de controles van de categorieën producten waarvoor de 
grensinspectiepost erkend is, te kunnen uitvoeren. 
 
De officiële dierenarts in de grensinspectiepost draagt de verantwoordelijkheid voor de 
controles en voor de goede hygiënepraktijken bij het uitvoeren van deze controles.  
De erkenning van de grensinspectiepost en het daaraan verbonden inspectiecentrum is 
geregeld in het Koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot vaststelling van de 
voorwaarden en de nadere regels inzake de erkenning en uitbating van een 
grensinspectiepost. 
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3.2.1 Lijst van de Belgische grensinspectieposten: 
 
 

 2 3 4 5 6 

Antwerpen BE ANR 1 P Afru-log HC (2), NHC  

 GIP-LO HC (2), NHC  

Brussel-Zaventem BE BRU 4 A Flightcare 2 NHC (2) U, E, O 

Avia Partner HC (2)  

WFS HC-T (CH) (2)  

Swiss Port HC (2)  

Gent BE GNE 1 P  HC-NT (6) 
NHC-NT (6) 

 

Liège BE LGG 4 A  HC, NHC-NT (2), 
NHC-T (FR) 

U, E, O 

Oostende BE OST 4 A IC 1 HC (2)  

IC 2  E 

Zeebrugge BE ZEE 1 P  HC (2), NHC (2)  
1 : Naam 
2 : TRACES-code  
3 : Type 
4 : Inspectiecentrum 
5 : Producten 
6 : Levende dieren 
 
A : Luchthaven 
P : Zeehaven  
HC : producten voor menselijke consumptie 
NHC: andere producten 
NT : geen temperaturen vereist 
T : vereiste temperatuur 
U : hoefdieren : runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen 
E : geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EG  
O : andere dieren 
(2): uitsluitend verpakte producten 
(6): uitsluitend dierlijke vetten en oliën 
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3.2.2 Tabel: administratieve gegevens grensinspectieposten 
 
 

GIP ANTWERPEN  
St Antoniusweg kaai 1795 
9130 Kallo 
Tel.: 03-570.29.29 
Fax: 03-570.29.20 
e-mail: GIPV.ANT@favv.be  
 

 GIP BRUSSEL - ZAVENTEM 
Kantoor 669 Postbus 36  
Bedrijvenzone Machelen Cargo 706  
1830 Machelen Tel.: 02-753.56.45 
Fax: 02-753.56.47  
e-mail: GIP.VBR@favv.be 

GIP GENT 
Skaldenstraat 56 
9000 Gent 
Tel.: 09-210.13.47 
Fax: 09-210.13.30 
e-mail: GIP.OVL@favv.be 
 

 PIF LIEGE - BIERSET  
Flying Farm Bat.48 4460 Grace-Hollogne  
Tel.: 04-224.59.11 
Fax: 04-224.59.01 
e-mail: PIF.LIE@afsca.be 

GIP OOSTENDE (luchthaven) 
Luchthaven Oostende 
Nieuwpoortsesteenweg 889 - bus 6  
8400 Oostende 
Tel.: 050-30.57.10 
Fax: 050-30.57.12 
e-mail: GIP.WVL@favv.be 
 

 GIP ZEEBRUGGE (zeehaven)  
Minister Beernaertstraat 1 
8380 Zeebrugge 
Tel.: 050-36.74.40 
Fax: 050-36.74.41 
e-mail: GIP.WVL@favv.be 

 
  

mailto:GIPV.ANT@favv.be
mailto:GIP.VBR@favv.be
mailto:GIP.OVL@favv.be
mailto:PIF.LIE@afsca.be
mailto:GIP.WVL@favv.be
mailto:GIP.WVL@favv.be
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4 De controles 

4.1 Certificatie 
 
De huidige invoercontroles baseren zich in eerste instantie op de verantwoording en 
garanties die door de bevoegde autoriteiten van de oorsprong van de partijen verstrekt 
worden. De hoeksteen in dit systeem is het certificaat, elektronisch (TRACES) maar 
ook in papiervorm.  
 
4.1.1 Certificerende agent 
 
De officiële GIP dierenarts of, elke andere persoon die door die regelgeving 
gemachtigd is om de door de wetgeving voorgeschreven certificaten te ondertekenen. 
 
4.1.2 Certificaat 
 
Het veterinair gezondheidscertificaat, de gezondheidsverklaring, de veterinaire 
verklaring met betrekking op dierziekten of een document van andere dan veterinaire 
aard en elke verklaring die betrekking heeft op de gezondheid van dieren of de 
veiligheid voor de gezondheid van dier of mens van producten, die overeenkomstig de 
wetgeving, dient gegeven te worden. 
N.B.: bepaalde producten bestemd voor niet-menselijke consumptie worden, conform 
de regelgeving, begeleid door handelsdocumenten zonder veterinair karakter. 
 
4.1.3 Certificering 
 
Het vervolledigen, dateren, ondertekenen, afstempelen en afleveren van het certificaat, 
het bekrachtigen van een gezondheidsverklaring gegeven door een certificerende 
agent en het viseren van documenten overeenkomstig de wetgeving. 
Een certificaat is een officieel document dat wordt afgegeven in één enkel origineel 
exemplaar door een veterinaire autoriteit voor een veterinaire autoriteit. 
 
4.1.4 Origineel 
 
De controle van de certificaten – voorwaarde om producten op het grondgebied van de 
EU te kunnen toelaten – is alleen mogelijk indien men beschikt over het originele 
certificaat. De partij moet begeleid gaan van één origineel document. Indien meer dan 
één exemplaar van hetzelfde document ondertekend werden, moeten deze exemplaren 
voorzien zijn van de vermelding "KOPIE". 
 
4.1.5 Wijzigingen 
 
Er mogen geen schrappingen zijn in de gedrukte tekst en gegevens, behoudens de 
verplichte schrappingen voorzien in het bij de regelgeving voorgeschreven model van 
certificaat. Bij afwezigheid van het originele certificaat of aanwezigheid van "niet 
gelegaliseerde wijzigingen" wordt de partij aangehouden gedurende de door de 
officiële GIP dierenarts voorgestelde termijn. Bij geen voldoening schenkende 
regularisatie binnen de gestelde termijn: weigering tot invoer. Indien in de ingevulde 
tekst verbeteringen werden aangebracht moeten deze "gelegaliseerd" zijn, d.w.z. dat 
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naast de verbetering de handtekening en naamstempel van de certificerende agent, 
alsook de datum vermeld moeten worden. 

 
4.1.6 De oorsprong van de producten 
 
De producten moeten afkomstig zijn uit een derde land of een deel van een derde land 
dat toegelaten is tot uitvoer naar de Unie of, voor niet-geharmoniseerde producten, 
naar de betrokken lidstaat. 
Voor zover de Europese regelgeving het voorziet moet de partij afkomstig zijn van een 
inrichting die erkend/geregistreerd is voor de uitvoer naar de Unie of, voor niet-
geharmoniseerde producten, naar de betrokken lidstaat. Indien een partij afkomstig is 
uit een derde land of een inrichting welke niet gemachtigd is tot uitvoer naar de Unie (of 
in het geval van niet-geharmoniseerde producten naar de betrokken lidstaat) dient deze 
voor invoer geweigerd te worden. 
 
4.1.7 Vrijwaringsmaatregelen 
 
Voor een land waar er geen specifieke vrijwaringsmaatregelen gelden of indien er geen 
specifiek invoerverbod geldt voor een bedrijf  in het kader van het “Rapid Alert System 
for Food and Feed” (RASFF) zijn er geen beperkingen voor de invoer; in het andere 
geval wordt de partij behandeld volgens specifieke instructies of volgens de notificatie 
voor zover de erkenning voor uitvoer niet ingetrokken is (cfr. bedrijvenlijsten van derde 
landen). 
 
4.1.8 Inhoud van het certificaat 
 
De inhoud van een certificaat moet in overeenstemming zijn met het voor dat product 
en dat derde land vastgestelde model. Indien de inhoud van het certificaat niet in 
overeenstemming is met het voor dat product en dat derde land gestelde model wordt 
de partij aangehouden gedurende de door de officiële GIP dierenarts gestelde termijn 
ter regularisatie – i.e. de overhandiging van een correct origineel certificaat. Zonder 
regularisatie binnen deze termijn : weigering tot invoer. 
 
4.1.9 Certificaat mag slechts één geheel vormen 
 
De vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van verzending die een certificaat 
afgeeft waarvan elke zending producten van dierlijke oorsprong vergezeld gaat, moet 
het certificaat ondertekenen en erop toezien dat het een officiële stempel draagt. Deze 
eis geldt, voor zover het certificaat uit meerdere bladzijden bestaat, voor elke bladzijde 
ervan. 
 
4.1.10 Meerdere pagina’s 
 
Een vel papier (recto/verso); of uit twee of meer bladzijden die onderdeel zijn van één 
ondeelbaar vel papier (A4); of een reeks bladzijden die zo genummerd zijn dat eruit 
blijkt dat het gaat om een bepaalde bladzijde uit een eindige reeks (bladzijde X van X).  
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4.1.11 Eenmalig nummer 
 
De certificaten moeten een eenmalig identificatienummer dragen. Wanneer het 
certificaat uit een reeks bladzijden bestaat, moet dit nummer op elke bladzijde vermeld 
zijn. 
 
4.1.12 Tijdstip van afgifte 
 
Het certificaat moet worden afgegeven voordat de zending waarop het betrekking 
heeft, de controle verlaat van de bevoegde autoriteit van het land van verzending. De 
datum van afgifte van het gezondheidscertificaat of documenten dient in verhouding te 
zijn met de datum waarop de producten voor verzending naar de Unie zijn geladen 
(transporttijd). Wanneer duidelijk blijkt dat het aangeboden certificaat geen geheel 
vormt op de manier zoals hierboven beschreven dient de partij aangehouden te worden 
gedurende de door de officiële GIP dierenarts bepaalde tijd. 
Zonder regularisatie binnen deze termijn: weigering tot invoer. 
 
4.1.13 Volledigheid 
 
Alle rubrieken dienen volledig ingevuld te zijn. Ongebruikte ruimte dient onbruikbaar 
gemaakt te worden. Indien de lay-out van het certificaat voorziet dat schrappingen 
worden aangebracht, dienen deze uitgevoerd te zijn. Wanneer het certificaat onvolledig 
ingevuld werd (inclusief niet uitgevoerde schrappingen in de lay-out voorzien) wordt de 
partij aangehouden gedurende de door de officiële GIP dierenarts gestelde termijn ter 
regularisatie. 
Zonder regularisatie binnen deze termijn: weigering tot invoer. 
 
4.1.14 Bestemming 
 
Het certificaat moet opgesteld zijn voor één enkele geadresseerde. 
Werd het certificaat ingevuld voor meer dan één geadresseerde dan wordt de partij 
aangehouden gedurende de door de officiële GIP dierenarts gestelde termijn ter 
regularisatie. 
Zonder regularisatie binnen deze termijn: weigering tot invoer. 
 
4.1.15 Taal 
 
Het certificaat moet worden opgesteld in de taal van de streek van de certificerende 
agent of, in voorkomend geval, in een taal die door de certificerende agent wordt 
begrepen (b.v. Engels) en in één van de officiële of aanvaarde talen van het land van 
bestemming. De vertaling moet ofwel deel uitmaken van het oorspronkelijk certificaat 
ofwel verzorgd zijn door een beëdigd vertaler. Is het certificaat niet opgesteld in de 
verplicht gestelde taal of talen dan wordt de partij aangehouden gedurende de door de 
officiële GIP dierenarts gestelde termijn ter regularisatie. 
Zonder regularisatie binnen deze termijn: weigering tot invoer.;TRACES kan certificaten 
genereren in alle talen van de EU.. 
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4.1.16 Ondertekening en stempel 
 
Het certificaat moet ondertekend zijn door de officiële  dierenarts/inspecteur leesbaar in 
drukletters. De naam en functie van de ondertekenaar zijn aangegeven alsook de 
officiële zegel van het derde land is erop aangebracht, dit alles in een kleur die verschilt 
van die van het certificaat. 
Bij incorrecte ondertekening, naam-, functiemelding en/of afstempeling wordt de partij 
aangehouden tot regularisatie. De in het certificaat vermelde gegevens moeten in 
overeenstemming zijn met het voor deze partij opgestelde GVDB. Zo niet, dient de 
belanghebbende bij de lading het GVDB te corrigeren. 
Zonder regularisatie binnen deze termijn: weigering tot invoer. 
 
4.1.17 Regularisatie 
 
 

4.2 Documentencontrole 
 
4.2.1 Normale procedure 
 
Elke partij wordt – ongeacht de douanebestemming – onderworpen aan een 
documentencontrole, teneinde vast te stellen:  
 

• de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten, handelsdocumenten of 
andere documenten die een partij vergezellen correct zijn; 

 

• dat de vermelde gegevens op de originele exemplaren van de krachtens de 
veterinaire wetgeving vereiste veterinaire certificaten, veterinaire documenten of 
andere documenten overeenstemmen met deze vooraf meegedeeld op het 
GVDB;   

 

• in geval van invoer, dat de vermelde gegevens op de veterinaire certificaten, 
veterinaire documenten of andere documenten de vereiste garanties bieden;  

 

• dat het GVDB gekoppeld is aan een geldig douanedocument.  
 

4.2.2 Afwijkingen van de normale documentencontrole 
 
4.2.2.1 Transhipment:  
 
Partijen die bestemd zijn om op één van de EU-grondgebieden te worden ingevoerd en 
in een grensinspectiepost aankomen, maar bestemd zijn om te worden ingevoerd via 
een andere grensinspectiepost die op hetzelfde grondgebied of het grondgebied van 
een andere lidstaat gelegen is. 
 
Hierbij is geen documentencontrole vereist wanneer het vervoer plaatsvindt over zee of 
door de lucht en wanneer de partij in het douanegebied van dezelfde luchthaven, hetzij 
rechtstreeks, hetzij gedurende een periode die korter is dan 12 uur van een vliegtuig in 
een ander vliegtuig of gedurende een periode die korter is dan 7 dagen van een 
zeeschip in een ander zeeschip wordt overgeladen. De officiële GIP dierenarts moet 
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hier alleen in kennis van gesteld worden. Hij vergewist zich van het feit dat de tweede 
GIP erkend is voor het betreffende product of levend dier. 
 
Bij wijze van uitzondering (gevaar voor dier- of volksgezondheid) kan de officiële GIP 
dierenarts een documentencontrole uitvoeren aan de hand van het veterinair certificaat 
of het veterinair document van oorsprong of ieder ander origineel document waarvan 
de betrokken partij vergezeld gaat, of een gewaarmerkt afschrift daarvan. 
 
Bij een transhipment bestemd voor transit derde land – derde land over zee of door de 
lucht, als de partij niet wordt uitgeladen of in het douanegebied van de luchthaven 
wordt overgeladen gedurende een periode minder dan 7 dagen (zee) of 12 uur (lucht), 
beperkt de documentencontrole zich tot de controle van het manifest, behalve bij twijfel 
over: 
 

• de overeenstemming of de werkelijke bestemming van het product;  
 

• de overeenstemming van het product met de garanties waarin de wetgeving van 
dit    soort producten voorziet;  

 

• de naleving in de door de communautaire wetgeving voorgeschreven garanties 
inzake dier- en volksgezondheid. 

 
4.2.2.2 Informatie over de uitkomst van de documentencontrole 
 
De betrokkene dient nauwkeurig en volledig schriftelijk te worden ingelicht over alle 
fouten en tekortkomingen (afwezige documenten, niet originele documenten of 
documenten met gebreken). De officiële GIP dierenarts moet zo spoedig mogelijk 
nauwkeurig en volledig de uitkomsten van de procedure meedelen zodat, zo nodig, 
voor correcties kan worden gezorgd.  
 
Zelfs in geval van fouten en tekortkomingen in de aanvraag dient de procedure, als de 
betrokkene dat wenst, door de officiële GIP dierenarts zo ver mogelijk te worden 
afgewerkt, en dat, op verzoek van de betrokkene, deze wordt ingelicht over het stadium 
van de procedure en over eventuele oorzaken van vertraging. 
 
4.2.2.3 Manifesten 
 
Bovenop de voor de aangeboden partij specifieke documentencontrole, zal een 
steekproefsgewijze controle van de manifesten uitgevoerd worden in een zeehaven of 
een luchthaven om zich te vergewissen dat:  
 

• alle zendingen die producten bevatten die veterinaire controles moeten 
ondergaan aangeboden werden; 

 

• alle partijen in hun geheel aangeboden werden. 
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4.3 Overeenstemmingscontrole (O) 
 
4.3.1 Definitie  
 
De overeenstemmingscontrole is de verificatie door een visuele controle van de 
overeenstemming tussen de veterinaire certificaten, de veterinaire documenten of 
andere in de veterinaire wetgeving voorgeschreven documenten en de identiteit van de 
producten. Met uitzondering van de volgende specifieke gevallen verricht de officiële 
GIP dierenarts een overeenstemmingscontrole van iedere partij. 
 
4.3.1.1 Uitzondering waar er geen overeenstemmingscontrole uitgevoerd  wordt 
 

• Transhipment EU: partijen die bestemd zijn om op één van de EU-
grondgebieden te worden ingevoerd en in een inspectiepost aankomen, maar 
bestemd zijn om te worden ingevoerd via een andere grensinspectiepost die op 
hetzelfde grondgebied of het grondgebied van een andere lidstaat gelegen is, 
met vervoer over zee of door de lucht. Wanneer de opslag in het douanegebied 
van de zeehaven meer dan 7 dagen en minder dan 20 dagen en in een 
luchthaven meer dan 12 uur en minder dan 48 uur in beslag nam dient geen 
overeenstemmingscontrole plaats te grijpen. 

 
 
4.3.1.2 Uitvoering 
 
Met uitzondering van bulkgoederen omvat de overeenstemmingscontrole: 
 

• voor partijen volledig geharmoniseerde producten van dierlijke oorsprong waarbij 
het containernummer en het zegelnummer integraal onderdeel uitmaken van het 
gezondheidscertificaat  een zegelcontrole op het keurpunt. Een zegelcontrole op 
de terminal behoort niet tot de mogelijkheden; 

 

• voor alle soorten producten (uitgezonderd deze waarop enkel zegelcontrole mag 
worden toegepast) controle op de aanwezigheid van de officiële stempels of 
merktekens of keurmerktekens voor identificatie van het land en de inrichting 
van oorsprong en op de overeenstemming van een en ander met de stempels 
en merktekens op het certificaat of document; 

 

• voor alle soorten producten (uitgezonderd deze waarop enkel zegelcontrole mag 
worden toegepast) in onmiddellijke verpakking of eindverpakking een controle 
van de in de relevante wetgeving voorgeschreven specifieke etikettering. 
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4.4 Materiële controle (M) 
 
4.4.1 Definitie 
 
Het doel van de materiële controle is zich ervan vergewissen of de producten voldoen 
aan de eisen van de communautaire dan wel nationale wetgeving en geschikt zijn om 
te worden gebruikt voor de in het begeleidend certificaat of document aangegeven 
doeleinden. Met zekerheid moet geconstateerd worden dat aan het product geen 
wijzigingen zijn gekomen tijdens en/of ten gevolge van het transport. 
 
4.4.2 De materiële controle omvat: 
 

• organoleptische onderzoeken; 
 

• eenvoudige fysische of chemische tests zoals in plakken snijden, ontdooien,…; 
 

• bemonstering en laboratoriumtests voor opsporing van residuen, pathogenen, 
contaminanten, bederf of andere vormen van aantasting; 

 

• temperatuurcontrole: verificatie van de vervoersomstandigheden en van de 
gebruikte vervoermiddelen, met name om eventuele gebreken of 
onderbrekingen van de koudeketen aan het licht te brengen. De naleving tijdens 
het vervoer van de in de communautaire wetgeving vastgestelde 
temperatuurvoorschriften moet steeds worden gecontroleerd; 

 

• het werkelijke gewicht van de partij moet worden vergeleken met het in het 
veterinair certificaat of document aangegeven gewicht en eventueel moet de 
hele partij worden gewogen; 

 

• het gebruikte verpakkingsmateriaal moet worden gecontroleerd, evenals alle 
daarop aangebrachte vermeldingen (stempels, etikettering) om na te gaan of zij 
aan de communautaire wetgeving voldoen; 

 

• verschillende verpakkingseenheden of, voor onverpakte producten , 
verschillende monsters moeten apart worden gehouden voor organoleptisch 
onderzoek, chemisch-fysische tests en laboratoriumonderzoek; 

 

• monsters moeten genomen worden uit de gehele partij; indien nodig moet een 
deel van de partij worden gelost om de volledige partij te kunnen bemonsteren;  

 

• het onderzoek moet worden verricht op 1% van het totale aantal stuks of 
verpakkingseenheden, met een minimum van 2 en een maximum van 10; 

 

• voor onverpakte producten moeten tenminste vijf monsters worden genomen. 
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Temperatuurcontrole: Verordening 853/2004, bijlage III: 
 

 
Afhankelijk van het product en de omstandigheden mogen de veterinaire diensten 
evenwel omvangrijkere controles uitvoeren.  
 
Wanneer de materiële controle is afgelopen, dient de officiële GIP dierenarts aan te 
geven dat hij de controle heeft verricht, door alle geopende verpakkingen met 
kleefband weer te sluiten en officieel te stempelen en door alle geopende containers 
weer te verzegelen, waarbij het nummer van  het zegel moet worden vermeld op het 
GVDB. 
 
4.4.3 Uitvoering 
 
Elke partij wordt, ongeacht de douanebestemming, onderworpen aan een materiële 
controle, behalve de uitzonderingen voorzien door de wetgeving (cf. doorvoer, 
transhipment, verlaagde frequentie van materiële controle). 
 
4.4.4 Plaats van de materiële controle 
 
De materiële controle dient steeds te gebeuren in het inspectielokaal. 
De officiële GIP dierenarts duidt de te keuren verpakkingseenheden aan en de 
afgevaardigde van de invoerder zorgt ervoor dat deze in het inspectielokaal worden 
gebracht.  
 
 
 
 
 

PRODUCT TEMPERATUUR 

Vlees van als landbouwhuisdier 
gehouden hoefdieren, gekweekte 
wilde hoefdieren en grof vrij wild 

Vlees : max. 7°C. 
Afval : max. 3°C. 
Diepgevroren : min. -18°C. 

Vlees van pluimvee, gekweekte 
loopvogels, lagomorfen en klein vrij 
wild 

Vlees en afval : max. 4°C.  

Vleesproducten 
Bijproducten 

Max. 7°C, tenzij de fabrikant een 
andere temperatuur aangeeft 

Gehakt vlees, separatorvlees  Gekoeld: max. 2°C. 
Diepgevroren : min.  -18°C. 

Vleesbereiding Gekoeld: max. 4°C. 
Diepgevroren : min.  -18°C. 

Foie Gras Max. 4°C. 

Visserijproducten Vers : temperatuur van smeltend ijs benaderen. 
Diepgevroren: -18°C (korte schommelingen van  
+/- 3°C toegelaten) 
Verwerkt : temperatuur door de fabrikant 
opgegeven  

Levende vis Water in container : tussen 4°C en 7°C 
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4.4.5 Opslag van de goederen 
 
Gezien de temperatuur van de goederen ten allen tijde dient behouden te blijven en het 
vervoer dient te gebeuren in vervoermiddelen met hermetische sluiting, dienen de 
partijen vanaf de lossing binnen de kortste tijd geplaatst te zijn in de (koel) ruimten van 
de inspectiepost of in een geschikt transportmiddel verblijven naargelang de beslissing 
van de officiële GIP dierenarts. Voor de controle zal niet toegestaan worden dat er 
manipulaties worden verricht aan de partij zonder toestemming van de officiële GIP 
dierenarts, behalve door een andere autoriteit. 
 
4.4.6 Hygiëne bij de materiële controle 
 
De officiële GIP dierenarts ziet erop toe dat bij alle handelingen die in de GIP gebeuren 
de regels van een goede hygiëne in acht worden genomen ten aanzien van de 
gebruikte materialen, kledij, installaties en gereedschappen. Bijzondere aandacht moet 
aan delen van monsters besteed worden die na controle weer bij de zending gevoegd 
worden. Zo mag bijv. vacuümverpakt vlees enkel na vacuüm trekken en verpakken 
terug bij de zending gevoegd worden. 
 

4.5 Laboratoriumonderzoek 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd indien: 
 

• het FAVV controleplan het voorziet (“screening”) zonder aanhouden van de 
zending; 

 

• beschermende maatregelen of een RASFF maatregel dit vereist, met 
aanhouden; 

 

• er een verdenking is door de officiële GIP dierenarts, met aanhouden. 
 
De officiële GIP dierenarts vermeldt deze monsterneming op het GVDB.  
 
Wanneer de officiële GIP dierenarts een gegronde verdenking heeft dat een zending 
een gevaar voor de voedselketen zou betekenen en besluit om een 
laboratoriumonderzoek te verrichten, mag de betrokken partij slechts naar de 
bestemming worden vervoerd indien het laboratoriumonderzoek bevredigende 
resultaten heeft opgeleverd. De partij blijft ondertussen onder controle van de officiële 
GIP dierenarts (art.20 van Richtlijn 97/78/EG). 
 
De officiële GIP dierenarts informeert de belanghebbende en de bevoegde autoriteit 
van bestemming over de resultaten van het laboratoriumonderzoek.  
 
4.5.1 Beroep aantekenen 
 
De belanghebbende heeft 24 uur de tijd tegen het onderzoek schriftelijk beroep aan te 
tekenen en een tegenanalyse te vragen. 
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4.5.2 Aanhouding of voorlopige vrijgave 
 
Wanneer de resultaten van de laboratoriumtests niet onmiddellijk beschikbaar zijn, en 
er geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid van mens of dier bestaat, kunnen de 
partijen worden vrijgegeven.  
 
Wanneer de laboratoriumtests echter verricht zijn omdat er een vermoeden van 
onregelmatigheden bestaat of wanneer de vorige tests een positief resultaat hebben 
opgeleverd, zullen de partijen pas worden vrijgegeven nadat de tests negatief zijn 
gebleken. 
 
4.5.3 Controleplan FAVV 
 
Voor de uitvoering van de controleplan en RASFF zijn aparte FAVV instructies in 
voege. 
 
4.5.4 Algemene principes bij de monstername 
 
Het aantal stalen en de hoeveelheid per monster staat in functie van het gestelde 
criterium waaraan de resultaten moeten voldoen. 
 
De monsters moeten zodanig zijn genomen dat een adequate analyse, 
bevestigingtests en een tegenanalyse kunnen uitgevoerd worden. 
 
De wijze van monstername, verpakking en overbrenging staat in functie van het te 
bepalen gevaar. De verpakking, de bewaring en het vervoer mogen het monster op 
geen enkele wijze aantasten en mogen geen invloed hebben op de uitkomsten van het 
onderzoek. 
 
De stalen dienen verzegeld en elk monster moet zodanig geïdentificeerd worden dat in 
elk stadium identificatie en koppeling met het GVDB mogelijk is. 
 
Een register met volledige identificatie van de stalen en uitslagen moet bijgehouden 
worden. 
 

4.6 Verlaagde frequentie van materiële controles 
 
Beschikking 94/360/EG stelt vast in welke gevallen een verlaagde frequentie van 
materiële controles dient gehanteerd te worden.  
 
Voor Nieuw-Zeeland zijn de frequenties vastgelegd bij Beschikking 97/132/EG. 
Voor Canada zijn de frequenties vastgelegd bij Beschikking 1999/71/EG. 
Voor Chili bij Besluit 2002/979 (bijlage IV van associatieovereenkomst) 
 
Opmerking : de materiële controles moeten zo worden georganiseerd dat een 
importeur onmogelijk kan voorspellen of een bepaalde zending aan een materiële 
controle zal worden onderworpen. 
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4.7 Overzichtstabellen Invoercontrole 
 
Invoer voor vrij verkeer 
 

Bestemming Veterinaire 
controle 

Douane-
document 

Verze-
geling 

Verwittingings-
procedure 

 D O M 

Geharmoniseerde producten – 
geen verlaagde frequentie van 
materiële controles 

+ + + IM, T1 - - 

Geharmoniseerde producten – 
verlaagde frequentie van 
materiële controles 

+ + - IM, T1 - - 

Controle in inspectiepost van 
aankomst, inklaring in lidstaat 
van bestemming – geen 
verlaagde frequentie van 
materiële controles 

+ + + IM, T1 - - 

Controle in inspectiepost van 
aankomst, inklaring in lidstaat 
van bestemming – verlaagde 
frequentie van materiële 
controles 

+ + - T1 - - 

 
Invoer voor bepaalde bestemmingen onder toezicht (kanalisatie) 
  

Bestemming Veterinaire 
controle 

Douane-
document 

Verze-
geling 

Verwittingings-
procedure 

 D O M 

Producten bestemd voor 
specifieke doeleinden 

+ + + T1(1) (5)   (4) TRACES(2) 

Invoer niet-onthuid haarwild  + + + / – 
(3) 

T1(1) (5)   (4) TRACES(2) 

Wederinvoer van een door een 
derde land geweigerde partij  

+ + - (3) T1(1) (5)   (4) TRACES(2) 

Product bestemd voor een 
lidstaat of een gebied dat 
specifieke eisen heeft 
verkregen in het kader van de 
communautaire wetgeving  

+ + +   TRACES(2) 

(1) Het GVDB dient gekoppeld aan douanedocument.  
(2) Gericht aan de bevoegde autoriteit voor de inrichting van  bestemming.  
(3) Tenzij bij gegronde verdenking voor gevaar van volks- of diergezondheid of         
onregelmatigheden.  
(4)  Door de officiële GIP dierenarts. 
(5)  Kanalisatie. 
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4.8 Wederinvoer 
 
4.8.1 Definitie 
 
Definitie: wederinvoer is het terugbrengen naar de Unie van een door een derde land 
geweigerde of teruggestuurde partij afkomstig uit de Unie.  
 
4.8.1.1 Invoermachtiging 
 
Er is een toelating vooraf vereist van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het 
certificaat werd uitgeschreven. In België wordt de machtiging van wederinvoer 
afgeleverd door DG Controle van het FAVV. De toestemming voor wederinvoer van 
een door een derde land geweigerde partij uit de Unie afkomstige producten wordt 
gegeven indien de producten vergezeld gaan van:  
 

• het originele certificaat of een gewaarmerkt afschrift van de bevoegde autoriteit 
die het certificaat heeft afgegeven dat de producten begeleidt, onder de 
vermelding van de redenen van weigering en van de garantie dat aan de 
voorwaarden inzake opslag en vervoer van de producten voldaan is en waarop 
gepreciseerd wordt dat de producten geen bewerking hebben ondergaan; 
 

• in geval van verzegelde containers, een attest van de vervoerder waarin wordt 
verklaard dat de inhoud niet bewerkt of uitgeladen werd. 

 
4.8.1.2 Uitvoering 
 
De betrokken producten ondergaan een documentencontrole en een 
overeenstemmingscontrole en dienen een materiële controle te ondergaan in geval 
van: 
 

• twijfel over de overeenstemming of de werkelijke bestemming van het product;  
 

• twijfel over de overeenstemming van het product met de garanties waarin de 
wetgeving voor dit  soort producten voorziet;  

 

• twijfel over de naleving van de door de communautaire wetgeving 
voorgeschreven garanties inzake dier- of volksgezondheid. 

 
Nadat de vereiste veterinaire controles zijn verricht, geeft de officiële GIP dierenarts 
voor de betrokken partij het GVDB af. Deze vergezelt de partij zolang deze onder 
douanetoezicht blijft. Het GVDB en het douanedocument verwijzen steeds naar elkaar. 
 
4.8.1.2.1 Wijze van terugzending 
 
De partij moet rechtstreeks teruggaan naar de inrichting van oorsprong in de lidstaat 
waar het certificaat is afgegeven. Wanneer die terugzending met vervoer door een 
andere lidstaat gebeurt, moet daartoe toestemming gegeven zijn door de 
grensinspectiepost van de lidstaat waar de partij voor het eerst aankomt.  
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4.8.1.2.2 Voorwaarden van terugzending 
 
De betrokken partijen worden onder toezicht van de bevoegde autoriteit van de 
inspectiepost naar de inrichting op de plaats van bestemming verzonden in lekvrije 
voertuigen of containers die door de bevoegde autoriteiten zijn geïdentificeerd en zo 
zijn verzegeld dat het zegel wordt verbroken bij opening van de container. 
 
4.8.1.2.3 Vervoer 
 
Vervoer naar de inrichting in de lidstaat waar het certificaat is afgeleverd gebeurt onder 
douanetoezicht en T5-procedure. 
 
4.8.1.2.4 TRACES 
 
De officiële GIP dierenarts stelt de veterinaire autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
inrichting op de plaats van bestemming in kennis van de oorsprong en de plaats van 
bestemming van het product via TRACES. 
 
4.8.1.2.5 Controles op de plaats van bestemming 
 
In de inrichting van bestemming staan de producten onder toezicht van de bevoegde 
LCE die er de nodige onderzoeken op uitvoert en de uiteindelijke beslissing over de 
partij neemt.  
De officiële GIP dierenarts van de plaats van bestemming moet de officiële dierenarts  
GIP van de grensinspectiepost die hem de zending ter kennis heeft gebracht, binnen 
15 dagen ter kennis brengen dat het product ter bestemming is aangekomen. Hij 
verricht regelmatig controles om, met name door een controle van het 
aankomstregister, na te gaan of de producten in de inrichting van bestemming zijn 
aangekomen. 
 
4.8.1.2.6 Verplichting voor de lidstaten 
 
Een lidstaat kan zich niet verzetten tegen het terug binnenbrengen van een door een 
derde land geweigerde partij uit de Unie afkomstige producten, indien de bevoegde 
autoriteit die het originele certificaat heeft afgegeven heeft ingestemd met de 
terugname van de partij en er aan de hogervermelde voorwaarden voldaan is. 
 
4.8.1.2.7 Kosten 
 
Alle uitgaven in verband met de toepassing van de wederinvoerprocedure, inclusief de 
opgelegde inspecties en controles, zijn ten laste van de belanghebbende bij de lading 
of zijn vertegenwoordiger, zonder enige vergoeding door de lidstaat. 
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4.9 Doorvoer en/of opslag 
 
4.9.1 Vrije zone, vrij entrepot, douane entrepot, entrepot van    

 scheepsbevoorrader 
 
4.9.1.1 Wettelijke basis 
 
Beschikking 2000/571/EG van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling van 
de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd 
zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die 
levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen.   
 
4.9.1.2 Definities 
 
4.9.1.2.1 Douanestatus 
 
De status van goederen, zijnde hetzij communautaire, hetzij niet-communautaire 
goederen. 
 
4.9.1.2.2 Communautaire goederen 
  
Zijn goederen, die geheel zijn verkregen in het douanegebied van de Unie onder de 
volgende voorwaarden: 
 

• producten afkomstig van in de Unie gehouden levende dieren; 
 

• voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij; 
 

• producten van de zeevisserij en andere producten die buiten de territoriale zee 
van een land uit zee zijn gewonnen door in dat land ingeschreven of 
geregistreerde schepen die de vlag van dat land voeren;  

 

• goederen die aan boord van fabrieksschepen zijn verkregen uit deze producten 
(voor zover deze schepen aldaar zijn ingeschreven of geregistreerd en de vlag 
van dat land voeren); 

 

• zijn ingevoerd uit landen of gebieden die geen deel uitmaken van het 
douanegebied van de Unie en die in het vrije verkeer zijn gebracht. 

 
4.9.1.2.3 Niet-communautaire goederen 
 
Andere dan bij de communautaire bedoelde goederen.  
Communautaire goederen verliezen deze douanestatus wanneer zij het douanegebied 
van de Unie daadwerkelijk verlaten.  
 
4.9.1.2.4 Douane-entrepot 
 
Elke door de douaneautoriteiten erkende, aan hun toezicht onderworpen plaats waar 
goederen onder de vastgestelde voorwaarden kunnen worden opgeslagen.  
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4.9.1.2.5 Vrije zone en vrije entrepot 
 
Delen van het douanegebied van de Unie of zich in dit gebied bevindende ruimten die 
van de rest van dit gebied zijn afgescheiden en waarin niet-communautaire goederen 
worden geacht zich niet op het grondgebied van de Unie te bevinden, voor zover zij 
niet in het vrije verkeer zijn gebracht of onder een andere douaneregeling zijn geplaatst 
of worden ge- of verbruikt onder andere voorwaarden dan in de douanewetgeving 
vermeld. 
 
4.9.1.2.6 Aangifte in de GIP 
 
Elke uit een derde land afkomstige partij producten, bestemd voor een vrije zone, een 
vrij entrepot of een douane-entrepot, mag er door de officiële GIP dierenarts slechts 
worden toegelaten indien de belanghebbende bij de lading vooraf heeft aangegeven of 
de eindbestemming van deze producten het in het vrij verkeer brengen op één van de 
EU-grondgebieden is dan wel of zij een andere, nadere te bepalen eindbestemming 
hebben en of deze producten al dan niet aan de invoervoorwaarden (o.a. 
dierengezondheid) voldoen. 
 
Indien de exacte vermelding van de eindbestemming ontbreekt, wordt ervan uitgegaan 
dat het product bestemd is om in het vrije verkeer te worden gebracht. 
 
4.9.1.2.7 Controles 
 
Hoger vermelde producten moeten in de grensinspectiepost van binnenkomst aan een 
documentencontrole, een overeenstemmingscontrole en een materiële controle 
onderworpen worden om na te gaan of die producten aan voornoemde 
invoervoorwaarden voldoen. 
 

• De materiële controle is, behalve bij gegronde verdenking van een gevaar voor 
de gezondheid van mens of dier, niet vereist als bij de documentencontrole blijkt 
dat de producten niet aan de communautaire eisen voldoen. 

 

• De officiële GIP dierenarts verricht, indien nodig, ook materiële controles van de 
hierboven bedoelde producten die worden geleverd aan, opgeslagen in of 
verzonden naar een entrepot in een vrije zone, een vrij entrepot of een douane-
entrepot, voor zover enig risico voor de gezondheid van mens of dier wordt 
vermoed. 

 

• Die partijen moeten vergezeld gaan van de door de wetgeving vereiste 
veterinaire certificaten, veterinaire documenten of andere originele documenten. 
Indien nodig moet aan die documenten een gewaarmerkte vertaling worden 
toegevoegd. 

 
Indien bij hoger vermelde controles geconstateerd wordt dat aan de communautaire 
voorwaarden is voldaan, maakt de officiële GIP dierenarts het GVDB op, gekoppeld 
aan de douanedocumenten. De bevoegde veterinaire en douaneautoriteiten staan de 
toelating toe tot een entrepot in de vrije zone, een vrij entrepot of een douane-entrepot. 
Deze producten worden uit veterinaire oogpunt geschikt verklaard om later in het vrije 
verkeer gebracht te worden. Er is geen specifieke opvolging vereist. 
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Wordt geconstateerd dat de producten niet aan communautaire eisen voldoen, maakt 
de officiële GIP dierenarts het GVDB op, gekoppeld aan de douanedocumenten. De 
bevoegde veterinaire en douaneautoriteiten mogen in dat geval de toelating tot een 
entrepot in de vrije zone, een vrij entrepot of een douane-entrepot alleen toestaan als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

• de producten mogen niet afkomstig zijn van een derde land of een deel van een 
derde land waarvoor communautaire verbodsmaatregelen in voege zijn; 

 

• de entrepots van vrije zones, de vrije entrepots en de douane-entrepots moeten 
door het FAVV erkend zijn voor de opslag van deze producten. 

 
4.9.1.2.8 Vervoer van producten die niet  aan de communautaire voorschriften voldoen 
 
Producten die niet aan de communautaire eisen voldoen, die onder douanetoezicht 
worden geplaatst en die worden vervoerd van of naar, dan wel opgeslagen in een 
entrepot in een vrije zone, in een vrij entrepot of in een douane-entrepot moeten 
vergezeld gaan van een GVDB afgegeven door de officiële GIP dierenarts. 
 
Het originele exemplaar van de veterinaire documenten of certificaten waarvan een 
partij niet-conforme producten uit derde landen vergezeld gaat, moet bij de partij 
blijven. 
Voor het vervoer van partijen die niet aan de communautaire eisen voldoen van en 
naar een entrepot in een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een 
scheepsbevoorrader gelden de volgende voorwaarden: 
 

• de officiële GIP dierenarts heeft zich ervan vergewist, eventueel door contact op 
te nemen met de betrokken autoriteit, dat de bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de inrichting van bestemming dat het entrepot in een 
vrije zone, het vrije entrepot, het douane-entrepot of de scheepsbevoorrader 
heeft gemachtigd om producten die niet aan de communautaire eisen voldoen, 
in ontvangst te nemen; 

 

• de officiële dierenarts van de inrichting van verzending (GIP of entrepot) 
informeert de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de inrichting van 
bestemming via TRACES; 

 

• de verzegelingen moeten zo worden aangebracht dat zij bij opening van het 
voertuig of de container worden verbroken; 

 

• transportmiddelen voor vervoer over land die worden gebruikt voor het vervoer 
van niet-conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik worden gereinigd 
en ontsmet; 

 

• de partijen moeten binnen 30 dagen na verzending op de aangegeven plaats 
van bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden 
voorgelegd aan de douaneautoriteiten voor verder onderzoek. 
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4.9.1.3 Erkenningsvoorwaarden voor entrepots 
 
Om erkend te worden moeten de entrepots aan de volgende eisen voldoen: 
 

• bestaan uit een gesloten plaats waarvan de punten van binnenkomen en 
verlaten door een voor het entrepot verantwoordelijk persoon permanent 
gecontroleerd worden; voor entrepots in een vrije zone moet de gehele zone 
afgesloten zijn en onder permanente controle van de douaneautoriteiten staan; 

 

• voldoen aan de in de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan,  in de 
nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van entrepots 
waar het betrokken product wordt opgeslagen; 

 

• een boekhouding voeren waarin dagelijks aantekening wordt gemaakt van de 
partijen die het entrepot binnenkomen en verlaten met vermelding van de aard 
en de hoeveelheid van de producten per partij en de naam en het adres van de 
geadresseerde. Deze boekhouding moet ten minste drie jaar bewaard worden; 

 

• ze moet de traceerbaarheid van de partijen garanderen en uit die boekhouding 
moet blijken dat er overeenstemming is tussen de hoeveelheden producten die 
het entrepot binnenkomen en deze welke het entrepot verlaten. Afgezien van 
boven- vermelde informatie moeten in de boekhouding de volgende gegevens 
worden vermeld: 

 

• het land van herkomst en de grensinspectiepost van aankomst, voor 
binnenkomende partijen; 

 

• voor elke partij het uniek referentienummer van het GVDB of het model voorzien 
in bijlage bij Beschikking 2000/571/EG; 

 

• het referentienummer en het adres van het entrepot van bestemming; 
 

• het vaartuig van bestemming, of het derde land van bestemming en de 
grensinspectiepost van uitgang (indien van toepassing). 

 

• beschikken over gescheiden lokalen voor opslag en/of koeling, waar niet-
conforme producten opgeslagen kunnen worden. Voor de bestaande entrepots 
kan de officiële dierenarts echter toestaan dat die producten in eenzelfde lokaal 
gescheiden van elkaar worden opgeslagen, mits de producten die niet aan de 
communautaire normen voldoen, opgeslagen worden in een met een sleutel 
afsluitbare ruimte; 

 

• beschikken over lokalen die gereserveerd zijn voor het personeel dat de 
veterinaire controles verricht; 

 

• zij moeten onder controle staan van de officiële dierenarts, een fax en een 
telefoon moeten ter beschikking gesteld worden. 

 
De lijst van de erkende entrepots in België en in de lidstaten is te vinden op webpagina 
van DG Sante (http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm) .  

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/warehouses_en.htm


PCCB-S4 - REV 04 - 2018 - 33/55 
 

 
4.9.1.4 Opslagvoorwaarden 
 
Wanneer partijen niet-conforme producten in entrepots worden opgeslagen, moet elke 
eenheid apart gemerkt worden met het unieke nummer van het GVDB teneinde de 
identificatie te vergemakkelijken. 
Wanneer een partij niet-conforme producten in een entrepot in een vrije zone, in een 
vrij entrepot of in een douane-entrepot in twee of meer deelpartijen wordt gesplitst, 
geeft de officiële dierenarts een nieuw certificaat af voor elke deelpartij. Met het oog op 
de traceerbaarheid moet op elk nieuw certificaat een verwijzing worden aangebracht 
naar het GVDB waarvan de producten bij aankomst in het entrepot vergezeld gingen. 
Het originele certificaat moet door de officiële dierenarts worden bewaard. 

 
4.9.1.5 Uitslag 
 
Partijen die niet aan de communautaire voorschriften voldoen mogen een vrij entrepot, 
een douane-entrepot of een vrije zone alleen verlaten om: 
 

• naar een derde land verzonden te worden op voorwaarde dat de 
belanghebbende bij de lading vooraf toezegt de partij weer in bezit te zullen 
nemen in geval van weigering; 

 

• naar een scheepsbevoorrader verzonden te worden met behulp van een T1-
douaneformulier met vermelding van de coördinaten van het entrepot in het 
begeleidende document; 

 

• vernietigd te worden nadat zij gedenatureerd zijn. 
 
De betrokken partijen worden vervolgens, zonder dat de goederen worden gelost, 
onder toezicht van de bevoegde autoriteit doorgezonden in lekvrije voertuigen of 
containers die door de bevoegde autoriteit zijn verzegeld. 
De partijen mogen niet naar een vrije zone, een vrij entrepot of een douane-entrepot 
vervoerd worden. 
Wanneer het gaat om partijen producten die niet aan de communautaire eisen voldoen 
ziet de officiële dierenarts erop toe dat de erkende entrepots aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
 

• voor alle in het entrepot geleverde partijen moet een documentencontrole 
verricht worden; 

 

• tijdens de opslag en voor de uitslag moeten een documentencontrole en een 
overeenstemmingscontrole worden verricht teneinde de herkomst en de 
bestemming te verifiëren; 

 

• partijen mogen slechts worden verzonden indien daartoe machtiging is gegeven. 
 
Wanneer een partij wordt gesplitst, moet de verpakking van de individuele colli waaruit 
een deelpartij bestaat, intact blijven. 
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De officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor de inrichting van verzending 
informeert de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de inrichting van 
bestemming via het TRACES-net. 
 
De verzegelingen moeten zo worden aangebracht dat zij bij opening van het voertuig of 
de container worden verbroken. 
Transportmiddelen voor vervoer over land die worden gebruikt voor het vervoer van 
niet-conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik worden gereinigd en 
ontsmet. 
De partijen moeten binnen 30 dagen na verzending op de aangegeven plaats van 
bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden voorgelegd aan de 
douaneautoriteiten voor verder onderzoek. 
 
4.9.1.6 Sancties 
 
Wanneer er opzettelijk of door ernstige nalatigheid veroorzaakte onregelmatigheden 
geconstateerd worden, zullen de sancties waarin de nationale wetgeving van de 
betrokken lidstaat voorziet, worden opgelegd aan degene die verantwoordelijk is voor 
het vervoer van de partij nadat deze het entrepot heeft verlaten. 
 
4.9.1.7 Kosten 
 
Alle uitgaven in verband met de toepassing van het hierboven vermelde, vallen ten 
laste van de belanghebbende bij de lading of zijn vertegenwoordiger. 
 
4.9.2 Scheepsbevoorrading 
 
4.9.2.1 Wettelijke basis 
 
Beschikking 2000/571/EG van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling van 
de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd 
zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die 
levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen. 
 
4.9.2.2 Aangifte in de GIP 
 
Elk uit een derde land afkomstige partij producten mag slechts door de officiële GIP 
dierenarts  worden toegelaten indien de belanghebbende bij de lading vooraf de nadere  
bepaling van de eindbestemming heeft aangegeven en of deze producten al dan niet 
aan de invoervoorwaarden (o.a. dierengezondheid) voldoen. 
Indien de exacte vermelding van de eindbestemming ontbreekt, wordt ervan uitgegaan 
dat het product bestemd is om in het vrije verkeer te worden gebracht. 
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4.9.2.3 Controles 
 
Ook deze partijen worden in de grensinspectiepost van binnenkomst onderworpen aan 
een volledige controle om na te gaan of die producten aan voornoemde 
invoervoorwaarden voldoen. De materiële controle is niet altijd vereist behalve bij 
verdenking van een gevaar voor de gezondheid van mens of dier. 
Het origineel exemplaar van de veterinaire documenten of certificaten waarvan een 
partij niet-conforme producten vergezeld gaat, moet bij de partij blijven. Tijdens de 
voorgeschreven controles maakt de officiële GIP dierenarts kopieën ervan met het oog 
op bewaring in de grensinspectiepost. 
 
Wanneer een partij wordt verzonden naar een erkend entrepot, moet ze vergezeld zijn 
van het GVDB. 
 
Wanneer niet-conforme producten rechtstreeks van een grensinspectiepost worden 
vervoerd naar een grensoverschrijdend zeevervoermiddel, moet de partij vergezeld 
gaan van het GVDB en het certificaat in bijlage bij Beschikking 2000/571/EG. Eén 
enkel certificaat mag worden gebruikt voor partijen die uit verschillende partijen 
producten bevatten. 
 
Hetzelfde certificaat wordt ook gebruikt wanneer producten verzonden worden van een 
entrepot naar een zeevervoermiddel, rechtstreeks of via een specifiek erkend entrepot. 
De producten mogen niet afkomstig zijn van een derde land waarvoor een verbod 
geldt. Dit betekent dat de producten afkomstig moeten zijn uit een derde land waarvan 
de producten op het EU-grondgebied mogen binnengebracht worden. 
 
4.9.2.4 Vervoer naar scheepsbevoorrader  
 
Voor het vervoer naar erkende entrepots gelden de volgende voorwaarden:  
 

• de officiële GIP dierenarts heeft zich ervan vergewist, eventueel door contact op 
te nemen met de betrokken autoriteit, dat de bevoegde autoriteit de 
scheepsbevoorrader gemachtigd heeft om producten die niet aan de 
communautaire eisen voldoen, in ontvangst te nemen; 

 

• de officiële dierenarts van de inrichting van verzending (GIP of entrepot) 
informeert de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de inrichting van 
bestemming via TRACES; 

 

• de verzegelingen moeten zo worden aangebracht dat zij bij opening van het 
voertuig of de container worden verbroken; 

 

• transportmiddelen voor vervoer over land die worden gebruikt voor het vervoer 
van niet-conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik worden gereinigd 
en ontsmet; 

 

• de partijen moeten binnen 30 dagen na verzending om de aangegeven plaats 
van bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden 
voorgelegd aan de douaneautoriteiten voor verder onderzoek. 
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4.9.2.5 Opslag en erkenning scheepsbevoorrader  
 
De entrepots van handelaren die rechtstreeks producten welke niet aan de 
communautaire eisen voldoen aan zeevervoermiddelen leveren moeten door het FAVV 
erkend zijn voor opslag van deze producten (zie hoger).  
 
Om erkend te worden moeten de handelaren aan de volgende eisen voldoen: 
 

• voldoen aan de in de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan,  in de 
nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van entrepots 
waar het betrokken product wordt opgeslagen; 

 

• een boekhouding voeren waarin dagelijks aantekening wordt gemaakt van de 
partijen die het entrepot binnenkomen en verlaten met vermelding van de aard 
en de hoeveelheid van de producten per partij en de naam en het adres van de 
geadresseerde. Deze boekhouding moet ten minste drie jaar bewaard worden. 
Aan de hand van deze boekhouding moeten de in het entrepot bewaarde delen 
van de partij gecontroleerd kunnen worden; 

 

• beschikken over gescheiden lokalen voor opslag en/of koeling, waar niet-
conforme producten opgeslagen kunnen worden. 

•  
De handelaar moet beschikken over afgesloten gebouwen waarvan de ingang en de 
uitgang permanent gecontroleerd worden door de voor het entrepot verantwoordelijke 
persoon. 
 
Voor entrepots in een vrije zone moet de gehele zone afgesloten zijn en onder 
permanente controle van de douaneautoriteit staan. 
 
De handelaar moet zich ertoe verbinden de producten die niet aan de communautaire 
voorschriften voldoen niet op het EU-grondgebied in het vrije verkeer te brengen. 
 
4.9.2.6 Voorwaarden voor inslag, opslag en uitslag 

 
4.9.2.6.1  Inslagvoorwaarden 
 
De binnenkomende goederen zijn afkomstig van: 
 

• een GIP; 
 

• uit een vrij entrepot, vrije zone, douane-entrepot: deze partijen niet-conforme 
producten mogen alleen deze opslagplaatsen verlaten om naar het entrepot van 
de handelaar welke niet-communautaire producten levert aan zeevaartuigen te 
worden verzonden, als de overbrenging met behulp van een T1 
douanecontroleformulier gebeurt en waarbij op het GVDB de coördinaten van 
het entrepot vermeld zijn. 

 
De handelaar moet de officiële dierenarts van het entrepot zo spoedig mogelijk melden 
dat de producten in het entrepot zijn aangekomen. 
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4.9.2.6.2  Opslagvoorwaarden 
 
Wanneer partijen niet-conforme producten in entrepots worden opgeslagen, moet elke 
eenheid apart worden gemerkt met het unieke nummer van het GVDB teneinde 
identificatie te vergemakkelijken.  
 
Er wordt hiervoor een uniform etiketteringsysteem toegepast: een oranje fluorescerend 
etiket met daarop de vermelding van het GVDB nummer. Dit etiket wordt op elke colli 
van een partij aangebracht.  
 
4.9.2.6.3  Uitslagvoorwaarden 
 
Deze handelaren moeten hun producten rechtstreeks aan boord van 
zeevervoermiddelen afleveren, of in een speciaal erkend entrepot in de haven van 
bestemming, met dien verstande dat er maatregelen genomen moeten worden om 
ervoor te zorgen dat de betrokken producten het havengebied in geen geval kunnen 
verlaten. 
 
Het vervoer van het entrepot van oorsprong naar de haven van bestemming moet 
onder douanetoezicht plaatsvinden volgens de T1 procedure en vergezeld gaan van 
een veterinair certificaat. 
 
De handelaren mogen vaartuigen alleen bevoorraden met producten die niet aan de 
communautaire eisen voldoen als zij bestemd zijn voor de bevoorrading van 
bemanning en passagiers buiten de volgens de nationale wetgeving gedefinieerde 
kustzones van de EU-grondgebieden. 
 
De handelaar moet de bevoegde autoriteit van het havengebied van de lidstaat van 
waaruit de producten geleverd worden en de bevoegde autoriteiten van het 
havengebied van de lidstaat van bestemming vooraf in kennis stellen van de datum van 
verzending en de plaats van bestemming. 
 
Alle partijen niet-conforme producten die van een entrepot hetzij rechtstreeks, hetzij via 
een speciaal erkend entrepot naar een grensoverschrijdende zeevervoermiddel worden 
verzonden, moeten vergezeld gaan van de volgende documenten: 
 

• wanneer een partij bestemd is voor een haven in een andere lidstaat, dient een 
kopie van dit certificaat te worden toegezonden aan de bevoegde autoriteit van 
de haven van bestemming; 

 

• zodra de levering van de producten aan boord van het zeevervoermiddel 
voltooid is, wordt het certificaat tegen getekend door de ambtenaar van de 
bevoegde autoriteit of door een officiële vertegenwoordiger van de kapitein van 
het vaartuig en terugbezorgd aan de officiële dierenarts van het entrepot als 
bewijs van de levering. 
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4.9.2.6.4  Controleverplichtingen door de officiële dierenarts 
 
Alle inrichtingen van de scheepsbevoorrader moeten onder toezicht staan van de 
officiële dierenarts. 
Deze neemt de nodige maatregelen om:  
 

• na te gaan of de voorwaarden voor erkenning van de entrepots in acht worden 
genomen; 

 

• ervoor te zorgen dat producten die niet aan de communautaire veterinaire eisen 
voldoen niet in dezelfde lokalen of omheinde ruimten worden opgeslagen als 
producten die wel aan die eisen voldoen;  

  

• een doeltreffende controle bij het binnenkomen en, tijdens de uren waarop de 
entrepots toegankelijk zijn, het toezicht te garanderen. Deze moet er in het 
bijzonder op toezien dat niet-conforme producten de lokalen waarbij zij zijn 
opgeslagen niet zonder zijn toestemming kunnen verlaten; 

 

• de nodige controles uit te voeren teneinde elke verandering of verwisseling van 
de in de entrepots opgeslagen producten of elke verandering van de 
onmiddellijke verpakking, de eindverpakking of de verwerking te voorkomen. 

 
Alleen partijen met een douanezegel mogen binnengebracht worden. 
 
4.9.2.6.5  Vervoer van en naar erkende entrepots 
 
De officiële dierenarts (in de GIP of entrepot) heeft zich ervan vergewist, eventueel 
door contact op te nemen met de betrokken autoriteit, dat de scheepsbevoorrader 
gemachtigd is om producten die niet aan de communautaire eisen voldoen, in 
ontvangst te nemen. Verder informeert de officiële dierenarts de bevoegde autoriteit die 
verantwoordelijk is voor de inrichting van bestemming via TRACES. 
 
Het voertuig of de container moet worden verzegeld. 
 
Transportmiddelen voor vervoer over land die worden gebruikt voor het vervoer van 
niet-conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik worden gereinigd en 
ontsmet. 
De partijen moeten binnen 30 dagen na verzending om de aangegeven plaats van 
bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden voorgelegd aan de 
douaneautoriteiten voor verder onderzoek. 
 
Wanneer een partij niet-conforme producten in twee of meer deelpartijen wordt 
gesplitst, geeft de officiële dierenarts een nieuw certificaat af voor elke deelpartij. Met 
het oog op de traceerbaarheid moet op elk nieuw certificaat een verwijzing worden 
aangebracht naar het GVDB, waarvan de producten bij aankomst vergezeld gingen. 
Het originele certificaat wordt door de officiële dierenarts bewaard. 
 
De officiële dierenarts kan om redenen van dier- of volksgezondheid weigeren dat niet-
conforme producten tot een scheepsbevoorrader worden toegelaten. 
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4.9.2.7 Overzicht niet-conforme partijen bestemd voor scheepsbevoorrading 

 
(1) Tenzij bij gegronde verdenking voor gevaar van volks- of diergezondheid of 
 onregelmatigheden. 
 
 
4.9.3 Doorvoer derde land – derde land  
 
4.9.3.1 Toelating  
 
Het FAVV verleent namens alle bij de doorvoer betrokken lidstaten slechts 
toestemming van de doorvoer van een partij naar een ander derde land onder de 
volgende voorwaarden:  
 

• de partij moet uit een derde land komen waarvan de producten op het EU-
grondgebied binnengebracht mogen worden en de partij voor een ander derde 
land bestemd is. Van deze eis kan afgeweken worden indien de partij in het 
douanegebied van de (lucht)haven van een vliegtuig in een ander vliegtuig, of 
van een zeeschip in een ander zeeschip, hetzij rechtstreeks, hetzij na 
gedurende een periode die korter is dan 12 uur (luchthaven), resp. 7 dagen 
(haven) op een loskade of in een terminal uitgeladen te zijn, overgeladen wordt 
om zonder tussenstop, volgens vast te stellen algemene criteria, naar een derde 
land verzonden te worden; 

 

• de doorvoer vooraf is toegestaan door de officiële GIP dierenarts van de lidstaat 
waar de partij voor het eerst aankomt. 

 
De belanghebbende bij de lading zegt vooraf toe de partij weer in bezit te zullen nemen 
als die producten geweigerd worden, om deze: 
 

• ofwel vanuit dezelfde grensinspectiepost binnen een termijn van hoogste 60 
dagen met hetzelfde vervoermiddel terug te zenden naar een met de 

Bestemming Veterinaire 
controle 

Douane-
document 

Verwittingings-
procedure 

Scheepsbevoorrading D O M 

Niet EU-waardige producten 
met rechtstreekse 
bestemming van het 
zeevaartuig 

+ + -(1) T1 TRACES 
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met bestemming het entrepot 
van de scheepsbevoorrader  

 
+ 

 
+ 

 
-(1) 
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TRACES 

Niet EU-waardige producten 
met bestemming het entrepot 
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+ 

 
+ 

 
-(1) 

 
IM7 

TRACES 
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belanghebbende bij de lading overeengekomen plaats buiten de EU, voor zover 
hiertegen geen bezwaren bestaan in verband met de resultaten van de 
veterinaire controle en de gezondheids- of veterinairrechtelijke voorschriften. In 
dat geval moet de officiële GIP dierenarts de veterinaire certificaten of 
documenten waarvan de afgewezen producten vergezeld gaan ongeldig maken 
zodat deze producten niet via een andere grensinspectiepost binnengebracht 
kunnen worden; 

 

• ofwel de goederen te vernietigen in de erkende inrichting die het dichtst bij de 
grensinspectiepost gelegen is, indien terugzending onmogelijk is of de termijn 
van 60 dagen verstreken is, of indien de belanghebbende bij de lading daar 
onmiddellijk mee instemt. 

 
4.9.3.2 Vereiste certificaten 
 
Een aan de grens aangeboden partij gaat vergezeld van de originele exemplaren van 
de krachtens de veterinaire wetgeving vereiste certificaten, veterinaire documenten of 
andere documenten, en in voorkomend geval van gewaarmerkte vertalingen. 
Niettemin beperkt zich de controle bij niet uitgeladen partijen of bij rechtstreeks 
overgeladen partijen vervoerd door de lucht of over zee zich tot een 
manifestencontrole. 

 
4.9.3.3 Controle 
 
De partij wordt in de grensinspectiepost aangeboden voor de documenten- en 
overeenstemmingscontrole.  
Een over zee of door de lucht vervoerde partij kan door de officiële GIP dierenarts 
vrijgesteld worden van deze controles indien zij niet wordt uitgeladen behalve bij 
vermoeden dat de veterinaire wetgeving niet is nageleefd of bij twijfel over: 
 

• de overeenstemming of de werkelijke bestemming van het product; 
 

• de overeenstemming van het product met de garanties waarin de wetgeving van 
dit soort producten voorziet; 

 

• ofwel in het douanegebied van dezelfde luchthaven van een vliegtuig in een 
ander vliegtuig gedurende een periode van minder dan 12 uur of van een 
vaartuig in een ander vaartuig gedurende een periode van minder dan 48 uur 
wordt overgeladen; 

 

• in uitzonderingsgevallen, wanneer de gezondheid van mens of dier wordt 
bedreigd of wanneer onregelmatigheden worden vermoed, moet een 
aanvullende materiële controle worden verricht. 

 
4.9.3.4  Doorvoer over de weg, binnenwater of spoor  
 
In geval van doorvoer over de weg, binnenwater of per spoor over één of meer 
lidstaten wordt de partij overeenkomstig de T1-procedure onder douanetoezicht 
verzonden naar de plaats waar zij de Unie verlaat, samen met T1-document en het 
GVDB, waarin is aangegeven langs welke grensinspectiepost de partij de EU verlaat.  
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De partij wordt dan vervoerd in door de douane verzegelde voertuigen of containers, 
zonder dat de producten na het verlaten van de grensinspectiepost van binnenkomst 
mogen worden gelost of worden gesplitst. Tijdens het vervoer is geen enkele hantering 
van de producten toegestaan.  
 
De partij dient binnen de 30 dagen na het vertrek de Unie te verlaten langs een 
grensinspectiepost, behoudens een verleende afwijking om rekening te houden met 
goed gemotiveerde situaties van geografische ligging. 
 
4.9.3.5 Controle bij verlaten van de EU 
 
De officiële dierenarts die het vervoer toestaat stelt de officiële GIP dierenarts waar de 
partij de EU verlaat daarvan in kennis via het TRACES-net. 
 
De officiële GIP dierenarts, ziet erop toe dat in de grensinspectiepost waar de partij de 
EU verlaat, erkend is om de nodige controles te verrichten voor alle partijen die de Unie 
in het kader van deze regeling verlaten. Deze controles hebben tot doel te bevestigen 
dat de ontvangen partij beantwoordt aan de  gegevens vermeld in het begeleidende 
GVDB. 
 
Na voltooiing van de controles wordt het GVDB waarvan de zending vergezeld gaat, 
aangevuld met de volgende verklaring: "Formaliteiten bij het verlaten van de EU en 
controles van goederen in doorvoer verricht overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder e), 
van Richtlijn 97/78/EG", afgestempeld met het stempel van de grensinspectiepost, 
gedateerd en vervolgens ondertekend. 
 
De officiële GIP dierenarts zendt per fax of langs enige andere weg een afschrift van dit 
document aan de grensinspectiepost van binnenkomst. 
 
Het TRACES-net laat toe een terugmelding te doen van het resultaat van de 
uitgevoerde controle en kan dienst doen als bevestiging van het verlaten van de Unie. 
 
Indien de officiële GIP dierenarts van binnenkomst niet ingelicht is over het feit dat de 
producten de Unie binnen de 30 dagen hebben verlaten, schakelt hij de 
douaneautoriteiten in, die nagaat wat de werkelijke bestemming van de producten is. 
 
Het GVDB vergezelt de partij zolang deze onder douanetoezicht blijft. In dat geval moet 
in dit document naar het douanedocument worden verwezen. 
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4.9.3.6 Overzicht Doorvoer Derde Land Derde Land 
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(2) Tenzij bij gegronde verdenking voor gevaar van volks- of diergezondheid of   
onregelmatigheden. 
 (3) Aan de Exit GIP. 
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4.9.4 Transhipment 
 
 
4.9.4.1 Definitie  
 
Een transhipment betreft partijen die in een inspectiepost aankomen maar bestemd zijn 
om te worden ingevoerd via een andere grensinspectiepost die op hetzelfde 
grondgebied of op het grondgebied van een andere lidstaat gelegen is. 
 
4.9.4.2 Vooraanmelding  
 
De belanghebbende bij de lading is verplicht de officiële GIP dierenarts vooraf door 
middel van de juiste gegevens van de partij in het GVDB gedetailleerd in kennis te 
stellen.  
Wanneer een partij in het douanegebied van dezelfde luchthaven of zeehaven hetzij 
rechtstreeks, hetzij gedurende een periode die korter is dan 12 uur (luchthaven) of 7 
dagen (zeehaven) op een loskade of in een terminal uitgeladen is, van een 
vliegtuig/vaartuig in een ander vliegtuig/vaartuig overgeladen is, is enkel een 
kennisgeving vereist. 
 
4.9.4.3 Aanbieding van de partij 
 
De kennisgeving aan de officiële GIP dierenarts bevat het vermoedelijke tijdstip waarop 
de zending zal worden uitgeladen, de inspectiepost van bestemming en zo nodig de 
precieze plaats waar de zending zich bevindt. 
 
4.9.4.4 Controle 
 
Partijen in transhipment worden niet in de plaats van binnenkomst volledig 
gecontroleerd, maar in de volgende grensinspectiepost aan een 
overeenstemmingscontrole en een materiële controle onderworpen, op voorwaarde dat 
het vervoer plaatsvindt over zee of door de lucht.  
 
Wanneer evenwel de maximumperiode van 48 uur (luchthaven) of 20 dagen 
(zeehaven) is verstreken moet de partij alle controles ondergaan in de 
grensinspectiepost van binnenkomst. 
 
 
In de inspectiepost van binnenkomst worden dus de volgende procedures toegepast: 
 

• wanneer een partij in het douanegebied van dezelfde luchthaven of zeehaven 
hetzij rechtstreeks, hetzij gedurende een periode die korter is dan 12 uur 
(luchthaven) of 7 dagen (zeehaven) op een loskade of in een terminal uitgeladen 
is, van een vliegtuig/vaartuig in een ander vliegtuig/vaartuig overgeladen is, 
moet de officiële GIP dierenarts daarvan door de belanghebbende bij de lading 
in kennis worden gesteld. Een vooraanmelding via het GVDB is in dit geval niet 
nodig; 
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• bij wijze van uitzondering kan hij – om redenen van gevaar voor de dier- of 
volksgezondheid – een documentencontrole verrichten aan de hand van het 
veterinair certificaat of het veterinair document van oorsprong of ieder ander 
origineel document waarvan de betrokken partij vergezeld gaat, of een 
gewaarmerkt afschrift daarvan. 

 
Als de partij op een andere wijze wordt uitgeladen: 
 

• moet de partij in het douanegebied van de luchthaven (zeehaven) onder controle 
van de officiële GIP dierenarts voor een minimale periode van 12 uur (7 dagen) 
en een maximale periode van 48 uur (20 dagen) worden opgeslagen om naar 
een andere grensinspectiepost te worden verzonden; 

 

• moet ze aan een documentencontrole worden onderworpen op grond van het 
veterinair certificaat of het veterinair document van oorsprong of ieder ander 
origineel document waarvan de betrokken partij vergezeld gaat, of een 
gewaarmerkt afschrift daarvan;  

 

• moet ze bij vermoeden dat de veterinaire wetgeving niet is nageleefd, bij twijfel 
over de overeenstemming van een product of indien er gevaar bestaat dat de 
gezondheid van mens of dier wordt bedreigd bij wijze van uitzondering aan een 
overeenstemmingscontrole of een materiële controle worden onderworpen. 

 
4.9.4.5 Overzicht Transhipment 
 

Bestemming Veterinaire 
controle 

Verwittingings-
procedure 

Transhipment D O M 

Opslag  
< 12 uur (luchthaven); 
< 7 dagen (zeehaven) 

- (1) - - (2) - 

Opslag  
tussen 12 en 48 uur (luchthaven);  
7 en 20 dagen  (zeehaven) 

+ - -(2) TRACES 

Opslag   
>48 uur (luchthaven),  
>20 dagen (zeehaven) 

+ + +(3) 
(2) 

TRACES 

 

(1) Kennisgeving  
(2) Tenzij bij gegronde verdenking voor gevaar van volks- of diergezondheid of 
onregelmatigheden. 
(3) Naargelang het een geharmoniseerd (al dan niet ‘reduced check’) of niet-
geharmoniseerd product betreft. 
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5 Invoer geweigerd 

5.1 Reden voor weigering 
 
Partijen dienen in de volgende gevallen te worden geweigerd: 
 
 
5.1.1 Partijen die niet aan de invoervoorwaarden voldoen 
 
Bij vaststelling van een onregelmatigheid tijdens de veterinaire controles, die niet 
geregulariseerd kan worden: 
 

• partijen die in de EU zijn binnengebracht zonder dat ze aan de voorgeschreven 
veterinaire controles werden onderworpen (onderschepping in de GIP zelf); 

 

• wanneer de rechten niet werden betaald; 
 

• wanneer bij één van de invoercontroles bleek dat een partij producten een 
gevaar kan vormen voor de gezondheid van mens of dier. 

 
5.1.2 Voorlopige weigering  
 
Wanneer een partij bij controle voor invoer wordt geweigerd, wordt de belanghebbende 
van de lading onmiddellijk op de hoogte gebracht door de officiële GIP dierenarts per 
fax en de zending aangehouden. 
 
De weigering bij controle wordt ook gemeld aan het Hoofd van de Provinciale Controle-
eenheid (LCE) en de douane. 
 
De invoerder beschikt over een termijn ven vierentwintig uur om beroep in te stellen 
tegen de beslissing van de officiële GIP dierenarts, bij het Hoofd van de LCE. 
 
De vermelding van de reden van weigering dient zo volledig mogelijk te zijn en 
gestaafd door verwijzing naar de overeenkomstige regelgeving. 
 
Luik 2 van het GVDB kan op dit moment nog niet worden ingevuld, gezien de 
controleprocedure nog niet voleindigd is.  
 
5.1.3 Tegencontrole 
 
De belanghebbende van de lading kan binnen de gestelde termijn een tegencontrole 
aanvragen. 
 
De officiële dierenarts aangeduid door het Hoofd van de LCE, maakt verslag van zijn 
controle door middel van een controleverslag van de tegencontrole. Dit verslag wordt 
onmiddellijk overgemaakt aan de belanghebbende bij de lading en bij het dossier 
gevoegd. 
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De daaropvolgende beslissing van het Hoofd van de LCE of zijn vervanger, 
desgevallend gebaseerd op de resultaten van laboratoriumonderzoeken, is niet vatbaar 
voor beroep. 
Is de bestemming van de partij (wederuitvoer of vernietiging) op dat moment gekend, 
wordt luik 2 van het GVDB volledig ingevuld.  

 
5.1.4 Definitieve weigering 
 
De partij wordt definitief voor invoer geweigerd wanneer na de "weigering tot invoer bij 
eerste controle": 
 

• binnen 24 uur geen beroep tegen de beslissing wordt aangetekend bij het Hoofd 
van de LCE;  

 

• het Hoofd van de LCE of zijn vervanger in tegencontrole de beslissing van de 
eerste keurder bevestigt.  

 
Partijen die op één van de grondgebieden van de Unie zijn binnengebracht zonder dat 
ze aan de veterinaire controles onderworpen zijn, worden in beslag genomen en de 
officiële GIP dierenarts beslist of zij worden vernietigd dan wel worden teruggezonden. 
 
Wanneer de officiële GIP dierenarts aan de hand van de controles vaststelt dat het 
product niet aan de invoervoorwaarden voldoet of dat een onregelmatigheid is begaan, 
besluit hij: 
 

• ofwel het product terug te zenden naar een met de belanghebbende bij de lading 
overeengekomen plaats buiten de EU;  

 

• ofwel het product te vernietigen. 
 
Ten einde de definitieve bestemming van de partij te kennen, wordt, in gevallen waar 
een terugzending in principe mogelijk is, wordt aan de belanghebbende van de lading 
op schrift gevraagd een keuze te maken binnen 5 werkdagen.  
 
Indien de belanghebbende van de lading geen advies geeft, wordt ervan uitgegaan dat 
de belanghebbende bij de lading instemt met vernietiging van de goederen.  
 
5.1.5 Termijnen van vernietiging of terugzending 
 

• vernietiging: binnen de 60 dagen; 
 

• terugzending: indien mogelijk: 60 dagen. Anders maximaal de periode dat de 
partij bewaarbaar blijft. 

 
Na definitieve weigering wordt luik 2 van het GVDB volledig ingevuld zodra de 
definitieve bestemming gekend is en worden zowel het GVDB als de overige 
documenten duidelijk in rode inkt afgestempeld met de afkeuringsstempel. 
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Dit dossier wordt per fax overgemaakt aan de belanghebbende bij de lading, teneinde 
een bewijs voorhanden te hebben dat deze de nodige informatie heeft ontvangen. 
 
De douanediensten worden van de definitieve weigering per fax op de hoogte gebracht. 
 
5.1.6 Terugzending 
 
De bevoegde autoriteit staat terugsturen van zendingen alleen toe indien: 
 

• de bestemming overeengekomen is met de exploitant van het diervoeder- of 
levensmiddelenbedrijf die voor de zending verantwoordelijk is; 

 

• de belanghebbende eerst de bevoegde autoriteit van het derde land van 
oorsprong, of het derde land van bestemming, indien verschillend, in kennis 
heeft gesteld van de redenen en omstandigheden waarom de betrokken 
diervoeders of levensmiddelen niet in de Unie in de handel kunnen worden 
gebracht, en daarover een bewijs aan de officiële GIP dierenarts afgeleverd 
heeft; 

 

• indien het derde land van bestemming niet het derde land van oorsprong is, 
moet de bevoegde autoriteit van het derde land van bestemming de bevoegde 
autoriteit hebben meegedeeld bereid te zijn de zending te aanvaarden; 
 

• het terugsturen, indien dit niet uitgesloten is op grond van de resultaten van de 
officiële controles, dient binnen zestig dagen te gebeuren nadat de bevoegde 
autoriteit een besluit heeft genomen over de bestemming van de zending, tenzij 
er juridische stappen zijn ondernomen. Indien na het verstrijken van de termijn 
van zestig dagen het terugsturen niet heeft plaatsgevonden, wordt de zending 
vernietigd, behoudens in geval van vertraging met een geldige reden; 

 

• in afwachting van het terugsturen van de zendingen of van de bevestiging van 
de redenen voor afwijzing, plaatst de bevoegde autoriteit de betrokken 
zendingen in officiële inbewaringneming; 

 

• de officiële GIP dierenarts neemt alle verdere maatregelen die nodig zijn om te 
verzekeren dat de afgewezen zendingen niet opnieuw in de Unie kunnen 
worden ingevoerd, in het bijzonder door het verstrekken van informatie aan het 
hoofdbestuur DG Controle en indien nodig aan andere Belgische of Europese 
GIPs. 
 

GOEDEREN GEWEIGERD VOOR INVOER IN DE EU 
 
DENREES REFUSEES A L’IMPORTATION DANS LA UE 
 
CONSIGNMENT REJECTED FOR IMPORT IN THE EU 
 
GRENSINSPECTIEPOST ……………………………… 
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Verder moet de officiële GIP dierenarts de terugzending in TRACES inbrengen. 
 
5.1.7 Vernietiging 
 
Wanneer:  
 

• terugzending onmogelijk is; 
 

• de termijn van 60 dagen voor terugzending verstreken is; 
 

• de belanghebbende bij de lading er onmiddellijk mee instemt, 
 

moet het product vernietigd worden in een afvalverwerkingsbedrijf voor hoog 
risicomateriaal dat het dichtst bij de grensinspectiepost gelegen is. 
 
Wanneer bij één van de invoercontroles blijkt dat een partij een gevaar kan vormen 
voor de dier- of volksgezondheid neemt de officiële GIP dierenarts onmiddellijk de 
volgende maatregelen: 
 

• beslag op en vernietiging van de betrokken partij; 
 

• onmiddellijke kennisgeving met kopie van het dossier aan het hoofdbestuur DG 
Controle die de Commissie informeert van de gedane vaststellingen en van de 
oorsprong van de producten (via het RASFF-systeem). 

 
5.1.8 Kosten 
 
De belanghebbende van de zending, of diens vertegenwoordiger, draagt de kosten die 
de bevoegde autoriteiten moeten maken voor de in dit hoofdstuk bedoelde activiteiten. 
5.1.9 Register 
 
Een apart register wordt bijgehouden voor een overzicht van de geweigerde partijen tot 
het moment dat in TRACES alle wettelijk geëiste gegevens ter beschikking staan. 
 
5.1.10 Overzicht Weigering voor invoer 
 
 

Bestemming Veterinaire 
controle 

Verwittigingsprocedure 

Invoer 
geweigerd 

D O M 

Teruggewezen  + + +/-(1) (2) 

Destructie + + +/-(1) (2) 

 

(1) Materiële controle niet vereist wanneer de partij reeds dient geweigerd bij de 
documenten- en of/  overeenstemmingscontrole. 
(2) Verwittiging van de belanghebbende bij de lading, het Hoofd van de LCE en de 
douanediensten. 
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6 Wettelijke basis 

6.1 Europese wetgeving 
 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek. 
 
Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing 
van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 
 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 
2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-
aangelegenheden (Food Law). 
 
Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en 
levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 
 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 
 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong. 
 
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de 
officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong. 
 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten). 
 
Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering 
van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 
97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn 
van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn. 
 
Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling 
van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de 
Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen. 
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Verordening (EG) nr. 206/2009 van de Commissie van 5 maart 2009  
betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap van persoonlijke zendingen 
producten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 136/2004. 
 
Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en 
zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde 
levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne 
markt. 
 
Richtlijn 92/118/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de 
gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap 
van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke 
communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 
89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG. 
 
Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van 
dieren en dierlijke producten. 
 
Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de 
beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit 
derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht. 
 
Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van 
veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het 
binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong. 
 
Beschikking 93/352/EEG van de Commissie van 1 juni 1993 tot vaststelling van 
uitzonderingen op de voorwaarden voor de erkenning van inspectieposten aan de 
grens in havens waar vis uit derde landen wordt aangevoerd. 
 
Beschikking 94/360/EG van de Commissie van 20 mei 1994 betreffende de verlaagde 
frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen 
worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG ("Reduced checks"). 
 
Beschikking 97/152/EG van de Commissie van 10 februari 1997 betreffende de 
gegevens die moeten worden ingevoerd in het computerbestand van teruggezonden 
partijen dieren of dierlijke producten uit derde landen. 
 
Beschikking 97/394/EG van de Commissie van 6 juni 1997 houdende vaststelling van 
de in de databases betreffende in de Gemeenschap ingevoerde dieren en producten 
op te nemen minimumgegevens. 
 
Uitvoeringsbesluit 2011/215/EU van de Commissie van 4 april 2011 ter uitvoering van 
Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft het overladen in de grensinspectiepost van 
binnenkomst van zendingen producten, bestemd voor invoer in de Unie of voor derde 
landen. 
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Beschikking 2000/208/EG van de Commissie van 24 februari 2000 houdende 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad met 
betrekking tot de doorvoer, via de Europese Gemeenschap en uitsluitend over de weg, 
van producten van dierlijke oorsprong van een derde land naar een ander derde land. 
 
Beschikking 2000/571/EG van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling van 
de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die bestemd 
zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een handelaar die 
levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen. 
 
Beschikking 2001/812/EG van de Commissie van 21 november 2001 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de erkenning van grensinspectieposten belast met 
veterinaire controles van producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden 
binnengebracht. 
 
Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van 
een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften 
voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot 
vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces. 
 
Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende de lijsten 
van dieren en producten die  krachtens de Richtlijnen 91/496/EG en  97/78/EG  in 
grensinspectieposten controles  moeten ondergaan.  
 
6.1.1 Nationale wetgeving  
 
Koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van 
dierlijke oorsprong en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen. 
 
Koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor 
producten die uit derde landen worden ingevoerd. 
 
Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die 
worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen. 
 
Koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de 
gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde 
producten bestemd voor menselijke consumptie en tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles 
die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige 
levende dieren en producten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 
1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van 
dierlijke oorsprong ingevoerd uit derde landen. 
 
Koninklijk besluit van 13 mei 2005 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke 
voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van 
voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. 
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Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van 
de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV. 
 
Koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere 
regels inzake de erkenning en uitbating van grensinspectieposten. 
 
6.1.2 Websites 
 
Op volgende websites kunnen de laatste wijzigingen van de communautaire dan wel 
nationale wetgeving teruggevonden worden: 
 
Communautaire wetgeving: http://eur-lex.europa.eu  
 
Nationale wetgeving: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl  
 
Bedrijvenlijsten derde landen: 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-
countries/index_en.htm   
 
Advies: Indien u de wetgeving raadpleegt moet u ermee rekening houden dat een 
verordening, beschikking e.d. ondertussen gewijzigd kan zijn. Het is daarom 
aanbevolen ook de websites met geconsolideerde teksten te raadplegen, maar zich te 
vergewissen dat de laatste wijzigingen erin verwerkt zijn.  
 
  

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm
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