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1  Inleiding 

 
Deze instructie voor de controles op levende dieren uit derde landen bestaat uit 
modulen, ingedeeld per onderwerp. Ze wordt gepubliceerd en bijgehouden op het 
internet van het FAVV en is dus ook voor het publiek toegankelijk gemaakt. 
 
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 (Europese) gemeenschappelijke regelgeving ingevoerd 
inzake de veterinaire controles van levende dieren die uit derde landen worden 
binnengebracht. 
 
De wettelijke basis is vastgelegd in Richtlijn 91/496/EG van de Raad van 15 juli 1991 
tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor 
dieren uit derde landen die in de Europese Unie worden binnengebracht en tot wijziging 
van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG. 
 
De procedure voor het uitvoeren van deze controles is beschreven in Beschikking 
97/794 van de Commissie van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter 
uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire 
controles van uit derde landen in te voeren levende dieren. 
 
De basisbeginselen zijn: 
 

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

 

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

 

• elke levend dier dat uit een derde land in de Europese Unie wordt 
binnengebracht, wordt aan een veterinaire controle onderworpen.  
Niet meer dan vijf gezelschapsdieren, begeleid door de eigenaar of de voor deze 
dieren verantwoordelijke persoon, vallen buiten deze toepassing; 

 

• de veterinaire controle wordt op de plaats van binnenkomst verricht zodra de 
dieren in de Europese Unie worden binnengebracht, i.e. zodra het dier op het 
grondgebied van de lidstaat wordt uitgeladen; 

 

• deze controles worden verricht op de daartoe via een communautaire procedure 
aangewezen en daarvoor uitgeruste plaats: de grensinspectiepost; de dieren 
moeten daar worden gecontroleerd; 
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• de veterinaire controle omvat drie stappen die gedeeltelijk of allemaal worden 
toegepast:  

 
o Documentencontrole 

 
o Overeenstemmingscontrole 

 
o Fysieke controle 
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2 Basisbeginselen 

2.1 Definities 
 
2.1.1 Binnenbrengen 
 
 

Het binnenbrengen op het grondgebied van één van 
de lidstaten van de Europese Unie of de EER. 
 

2.1.2 Invoer Het in het vrije verkeer brengen op vermelde 
grondgebieden. 
 

2.1.3 Documentencontrole De verificatie van de veterinaire certificaten of 
documenten die de dieren vergezellen. 
 

2.1.4 Overeenstemmings-
controle 

De verificatie, door een eenvoudige visuele inspectie 
van de overeenstemming tussen de documenten of 
certificaten en de dieren alsmede van de 
aanwezigheid en overeenstemming van de 
merktekens die op de dieren moeten zijn 
aangebracht. 
 

2.1.5 Fysieke controle De controle van de dieren zelf, die monsterneming 
En een onderzoek van de monsters in een 
laboratorium kan omvatten, met in voorkomend geval 
aanvullende controles tijdens de quarantaine. 
 

2.1.6 Omissie Afwijking van de vereisten voorzien in de wetgeving 
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2.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 

2.2.1 Officiële GIP-dierenarts     
 
zorgt ervoor dat: 
 

• de levende dieren die in zijn werkgebied aankomen, gecontroleerd worden 
volgens de regels van Richtlijn 91/496/EG, Beschikking 97/794/EG en 
Verordening (EG) 282/2004; 

 

• de vereiste monsters (in of buiten het kader van het FAVV-controleplan) 
genomen en geanalyseerd worden; 

 

• de hygiëne in de inspectiecentra gerespecteerd wordt en dat er op een 
hygiënische manier gewerkt wordt; 
 

• er toezicht is op de behandeling en de verzorging van aangehouden en voor de 
invoer geweigerde dieren. 

 
De officiële GIP-dierenarts kent de 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).   
 
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; 
 

• Ziet erop toe dat de grensinspectiepost alle faciliteiten en uitrusting heeft zoals 
vastgelegd in het Koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot vaststelling van de 
voorwaarden en de nadere regels inzake de erkenning en uitbating van 
grensinspectieposten; 

 

• Onderhoudt de nodige contacten met de douane en andere relevante lokale 
diensten en belanghebbenden; 
 

• Neemt deel aan informatievergaderingen betreffende de organisatie en werking; 
 

• 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 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 toegang heeft tot de faciliteiten indien dit 
noodzakelijk is voor de dienstactiviteiten; 
 

• Stelt voldoende hulppersoneel ter beschikking voor het in- en uitladen, het 
behandelen, het bedwingen, het verzorgen, de monstername. 

 
2.2.4 Locale Controle Eenheid 
 
Het LCE-hoofd stuurt de grensinspectiepost aan inzake administratie en 
personeelszaken. Voor inhoudelijke kwesties bestaat een directe informatie-
uitwisseling met het hoofdbestuur. Het LCE-hoofd organiseert de tegenkeuringen en 
beheert klachten van belanghebbenden. 
 
 
2.2.5 FAVV hoofdbestuur, DG Controle 
 
Ondersteunt LCEs en GIPs in alle technische vragen en zorgt voor de technische 
communicatie van en naar de GIPs. Stelt het controleplan op voor de GIPs. 
Beheert de erkenningen van GIPs en geeft de informatie door aan DG Controlebeleid. 
Voert regelmatig audits in de GIPs uit. 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 de cel Import/Export. 
Stelt aan de EU de door DG Controle voorgestelde wijzigingen in de GIPs voor en 
vraagt om deze op te nemen in de lijst van EU-erkende GIPs. 
 
2.2.7 Douane 
 
Neemt de nodige maatregelen dat alle voor veterinaire invoercontrole in aanmerking 
komende zendingen van levende dieren geïdentificeerd worden en dat deze naar een 
GIP worden gebracht. 
 
2.2.8 Gewesten 
 
Zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van grensoverschrijdende 
transportmiddelen.  
 
2.2.9 Haven- of luchthavenautoriteiten 
 
Verlenen de nodige hulp, toegang tot loodsen en faciliteiten aan het FAVV-personeel.  
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3 Procedures invoercontrole 

3.1 De invoermachtiging 
 
Het KB van 31 december 1992 legt de belanghebbende die een levend dier wenst in te 
voeren, op een machtiging aan te vragen bij het hoofdbestuur, DG Controle, cel 
import/export voorafgaand aan de invoer. Dit geldt enkel voor niet geharmoniseerde 
dieren.   
 

3.2 Vooraanmelding 
 
Richtlijn 91/496/EG verplicht de belanghebbenden van een lading dat alle zendingen 
van levende dieren 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 (gemeenschappelijk 
veterinair document van binnenkomst) één werkdag voor de aankomst op het 
grondgebied op de hoogte te brengen. Dit gebeurt elektronisch met hulp van de 
internettoepassing TRACES, en naderhand dient een door de belanghebbende 
ondertekende papieren versie aan de GIP te worden overgemaakt. 
De te vermelden gegevens zijn: 
 

• Land van oorsprong 

• Land van herkomst 

• Verzender 

• Importeur 

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

• Douanebestemming 

• Transport: 

• Vliegtuig: vluchtnummer/schip: naam van het schip  

• Land: voertuignummer/wagonnummer 

• Zee: containernummer 

• Zegelnummer 

• GN Code (taric-code) 

• Doel  

• Soort dieren 

• Aantal dieren 

• Aantal verpakkingen 

• Vermoedelijke tijdstip van aankomst van de dieren 

• 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 partij, waarbij een partij gedefinieerd wordt als 
een aantal dieren van dezelfde soort waarvoor een zelfde veterinair certificaat of 
document geldt, dat met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en dat afkomstig is uit 
hetzelfde derde land of hetzelfde gedeelte van een derde land. 
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3.2.1 Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst (GVDB) 
 
De importeur of diens vertegenwoordiger moet: 
 

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

• het origineel tezamen met andere relevante documenten overmaken aan de 
officiële GIP-dierenarts. 

 
Eén GVDB moet opgemaakt worden per partij, dus per veterinair certificaat.  
 
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. 
  
Deze procedure 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). 
 
3.2.2 Te controleren dieren in de grensinspectieposten 
 
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 dieren en producten ook de overeenkomstige GN-
code (gecombineerde nomenclatuur) opgenomen.  
 
Let wel, levende dieren die ingevoerd worden voor onmiddellijke consumptie, vallen 
niet onder Richtlijn 91/496/EG maar onder Richtlijn 97/78/EG (bijv.slakken, kreeften, 
paling…). 
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3.3 De grensinspectiepost 
 
Definitie: een grensinspectiepost is aangewezen en erkend overeenkomstig Koninklijk 
besluit van 10 januari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels 
inzake de erkenning en uitbating van grensinspectieposten.  
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 dieren 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Lijst van de Belgische grensinspectieposten voor levende dieren: 
 
 

1 2 3 4 5 6 

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

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

U, E, O 

Charleroi BE CRL 4 A   O(14) 

Oostende BE OST 4 A IC 2  E 
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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 
(14): uitsluitend insecten 

 
3.3.2 Tabel: administratieve gegevens grensinspectieposten – levende dieren 
 
 

GIP BRUSSEL - ZAVENTEM 
Gebouw  706 – BP 36 - Kamer 7307 
1931 Zaventem - Brucargo  
Tel.: 02-753.56.45 
Fax: 02-753.56.46  
e-mail: GIP.VBR@favv.be 

PIF CHARLEROI  
BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT 
Rue des Frères Wright  
6041 Gosselies 
Tel : 071-25.15.35 
Fax : 071-25.11.66 
e-mail : PIF.HAI@afsca.be 

PIF LIEGE - BIERSET  
AIRPORT LIÈGE, SAB SA 
4460 Grace-Hollogne  
Tel.: 042-34.85.44 
Fax: 042-34.85.44 
e-mail: PIF.LIE@afsca.be 

GIP OOSTENDE (luchthaven) 
Luchthaven Oostende 
Nieuwpoortsesteenweg 889 - bus 6  
8400 Oostende 
Tel.: 059-51.63.36 
Fax: 059-51.00.72 
e-mail: GIP.WVL@favv.be 
 

 
  

mailto:GIP.VBR@favv.be
mailto:PIF.LIE@afsca.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 dierenarts of, elke andere persoon die door de 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 tot 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. 
 
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 werd, moeten deze extra 
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 ter regularisatie aangehouden gedurende 
een door de officiële GIP-dierenarts voorgestelde termijn. Bij geen voldoening 
schenkende regularisatie binnen de gestelde termijn: weigering tot invoer.  
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Indien in de ingevulde tekst verbeteringen werden aangebracht moeten deze 
"gelegaliseerd" zijn, d.w.z. dat naast de verbetering de handtekening en naamstempel 
van de certificerende agent, alsook de datum vermeld moeten worden. 

 
4.1.6 De oorsprong van de dieren 
 
De dieren moeten afkomstig zijn uit een derde land of een deel van een derde land dat 
toegelaten is tot uitvoer naar de Europese Unie of, voor niet-geharmoniseerde 
diersoorten, 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 Europese Unie of, voor 
niet-geharmoniseerde diersoorten, naar de betrokken lidstaat. Indien een partij 
afkomstig is uit een derde land of een inrichting welke niet gemachtigd is tot uitvoer 
naar de Europese Unie (of in het geval van niet-geharmoniseerde diersoorten naar de 
betrokken lidstaat) dient deze voor invoer geweigerd te worden. 
 
4.1.7 Vrijwaringsmaatregelen 
 
Voor een land waar specifieke vrijwaringsmaatregelen gelden of indien er een specifiek 
invoerverbod geldt, wordt de partij behandeld volgens de wettelijke bepalingen en/of 
specifieke instructies in de invoermachtiging.  
 
4.1.8 Inhoud van het certificaat 
 
De inhoud van een certificaat moet, voor geharmoniseerde diersoorten in 
overeenstemming zijn met het voor de diersoort en het derde land vastgestelde model 
aanwezig in de Europese regelgeving. Voor niet geharmoniseerde diersoorten moet het 
certificaat overeenstemmen met het door de lidstaat van bestemming vereiste model.  
Indien de inhoud van het certificaat niet in overeenstemming is met het voor de 
diersoort en het derde land vastgestelde 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 moet één geheel vormen 
 
De vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit van verzending die een certificaat 
afgeeft (waarvan elke zending levende dieren 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 
 
Indien meer dan één pagina nodig is, zijn de volgende oplossingen mogelijk: 

• een vel papier (recto/verso);  

• uit twee of meer bladzijden die onderdeel zijn van één ondeelbaar vel papier;   

• 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 Uniek nummer 
 
De certificaten moeten een uniek 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. In 
meerdere gevallen is een termijn van afgifte en/of geldigheidsduur van het certificaat in 
het model zelf voorzien.  
De datum van afgifte van het gezondheids- of keuringscertificaat of van de documenten 
dient in verhouding te zijn met de datum waarop de dieren voor verzending naar de 
Europese 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 
modelcertificaten genereren in alle talen van de EU. 
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4.1.16 Ondertekening en stempel 
 
Het certificaat moet (handgeschreven) ondertekend zijn door de officiële 
dierenarts/inspecteur. 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. Deze eis geldt, voor zover het certificaat uit 
meerdere bladzijden bestaat, voor elke bladzijde ervan. 
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. 
 
 

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

• hun oorsprong; 
 

• hun verdere bestemming, met name in geval van doorvoer of in het geval van 
dieren waarvan het handelsverkeer niet op communautair niveau is 
geharmoniseerd of niet onderworpen is aan specifieke, bij een communautair 
besluit erkende vereisten met betrekking tot de lidstaat van bestemming;   

 

• het feit dat de op de certificaten of documenten voorkomende vermeldingen 
overeenstemmen met de garanties die worden verlangd door de communautaire 
regelgeving of, indien het gaat om dieren waarvan het handelsverkeer niet op 
communautair niveau is geharmoniseerd, met de garanties die worden verlangd 
door de nationale regels die gelden voor de verschillende gevallen voorzien bij 
deze richtlijn;  
 

• dat de partij niet het onderwerp uitmaakt van vrijwaringsmaatregelen (bv. 
knaagdieren uit sub-saharisch Afrika,…) 
 

• dat het GVDB gekoppeld is aan een geldig douanedocument.  
 

4.2.2 Afwijkingen van de normale documentencontrole 
 
Transhipment: partijen die bestemd zijn om op één van de EG-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. 
 
Wanneer dergelijke partij niet wordt uitgeladen uit het schip of vliegtuig, moet enkel een 
documentencontrole worden uitgevoerd in de GIP van aankomst.  
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Hetzelfde geldt voor een transhipment bestemd voor doorvoer derde land – derde land 
over zee of door de lucht. 
 
Bij wijze van uitzondering (gevaar voor dier- of volksgezondheid) kan de officiële GIP-
dierenarts een overeenstemmingscontrole 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. 
 
In geval de partij wordt uitgeladen in de GIP van aankomst, dient een volledige 
veterinaire controle te worden uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat de 
dierengezondheid en het dierenwelzijn zijn gerespecteerd. 
 
 
4.2.3 Manifesten 
 
Naast de voor de aangeboden partij specifieke documentencontrole zal een 
steekproefsgewijze controle van de manifesten uitgevoerd worden om  zich te 
vergewissen dat:  
 

• alle partijen die dieren bevatten aangeboden werden; 

• alle partijen in hun geheel aangeboden werden. 
 
 

4.3 Overeenstemmingscontrole (O) 
 
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 
overeenstemming van de dieren. Met uitzondering van het volgende specifieke geval 
verricht de officiële GIP-dierenarts een overeenstemmingscontrole van iedere partij. 
 
4.3.1 Uitzondering waar er geen overeenstemmingscontrole uitgevoerd wordt 
 
Transhipment: Partijen die bestemd zijn om op één van de EG-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 of bestemd zijn voor doorvoer naar 
een derde land. 
 
Wanneer dergelijke partij niet wordt uitgeladen uit het schip of vliegtuig, moet enkel de 
documentencontrole worden uitgevoerd in de GIP van aankomst. Zie 4.7.2. 
 
4.3.2 Uitvoering 
 
De overeenstemmingscontrole wordt voor ieder dier van een partij uitgevoerd. 
 
Wanneer de partij uit een groot aantal dieren bestaat, mag de 
overeenstemmingscontrole worden beperkt tot 10 % van de dieren van een partij, met 
per partij een minimum van tien dieren die representatief zijn voor de partij. 
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Wanneer bij de eerste controles geen bevredigende resultaten zijn verkregen, wordt 
het aantal gecontroleerde dieren verhoogd en worden eventueel alle dieren in de partij 
gecontroleerd. 
 
Voor dieren waarvoor de communautaire wetgeving geen individuele identificatie 
voorschrijft, wordt in het kader van de overeenstemmingscontrole ten minste bij een 
representatief aantal verpakkingen en/of containers het daarop aangebrachte 
merkteken gecontroleerd. 
De overeenstemmingscontrole omvat tevens een visuele controle van de dieren in een 
representatief aantal verpakkingen en/of containers, waarbij wordt nagegaan om welke 
diersoort het gaat. 
 
Deze overeenstemmingscontrole wordt uitgevoerd over een representatief aantal 
verpakkingen (dit is 10% van de partij). Tevens is het aantal verpakkingen een criterium 
voor de overeenstemming omdat dit gelijk moet zijn aan het aantal op het certificaat of 
het document genoemde aantal verpakkingen (het aantal dieren, zoals siervissen en 
insecten, is vaak niet te tellen). 
 
Wanneer bij de eerste controles geen bevredigende resultaten zijn verkregen, wordt 
het aantal gecontroleerde verpakkingen en/of containers verhoogd en worden 
eventueel alle verpakkingen en/of containers in de partij gecontroleerd. 
 
De (evt. verplichte) vermeldingen op de verpakkingen moeten in overeenstemming zijn 
met de vermelde gegevens in het begeleidende document. 
 
  

4.4 Fysieke controle (M) 
 
4.4.1 Definitie 
 
Het doel van de fysieke controle is zich ervan vergewissen of de dieren voldoen aan de 
eisen van de communautaire dan wel nationale wetgeving en overeenstemmen met de 
in het begeleidend certificaat of document aangegeven informatie.  
Verder dient nagegaan te worden of de dieren voldoen aan de eisen inzake de 
bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer en of de dieren geschikt zijn voor 
verder transport. 
 
4.4.2 De fysieke controle omvat: 
 

• Een klinisch onderzoek; 
 

• Al of niet een bemonstering en laboratoriumtests om na te gaan of is voldaan aan 

de in het begeleidende veterinaire certificaat vastgestelde gezondheids-
voorschriften. 
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4.4.3 Uitvoering 
 
Elke partij wordt, ongeacht de douanebestemming, onderworpen aan een fysieke 
controle, behalve de uitzonderingen voorzien door de wetgeving (cf. doorvoer van 
geregistreerde paarden, transhipment zonder uitlading). 
De tijdens de inspectie geopende verpakkingen worden na hersluiting voorzien van een 
inspectielabel. 
 
4.4.4 Plaats van de fysieke controle 
 
De fysieke controle dient steeds te gebeuren in het inspectielokaal van de voor de 
desbetreffende diersoort erkende GIP. 
De officiële GIP-dierenarts duidt de te keuren dieren aan en de afgevaardigde van de 
invoerder zorgt ervoor dat deze in het inspectielokaal worden gebracht. 
  
 
4.4.5 Klinisch onderzoek 
 
4.4.5.1 Onderzoek inzake de geschiktheid van de dieren om te worden 

vervoerd 
 
Afgezien van het hieronder omschreven klinisch onderzoek moet ook de geschiktheid 
van het dier voor verder vervoer worden bepaald. Deze bepaling houdt rekening met de 
duur van de reis tot dan toe (behalve bij transport met vliegtuig), inclusief de mate 
waarin het dier is gevoederd en gedrenkt en het heeft kunnen rusten. Ook wordt 
rekening gehouden met de duur van het nog resterende deel van de reis, inclusief de 
regelingen die zijn getroffen met betrekking tot voedering, drenking en het laten rusten 
van de dieren tijdens dat deel van de reis. 
Er moet ook gecontroleerd worden of het vervoermiddel in overeenstemming is met de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2005. 
 
4.4.5.2 Klinisch onderzoek 
 
Het klinisch onderzoek omvat ten minste: 
 
1. een visueel onderzoek van elk dier, inclusief een algemene beoordeling van de 
gezondheidsstatus, de mogelijkheid om vrij te bewegen, de staat van de huid en de 
mucosae en eventuele tekenen van abnormale ontlasting; 
 
2. controle van het ademhalingsstelsel en het spijsverteringsstelsel; 
 
3. ad random controle van de lichaamstemperatuur. Deze controle is niet nodig bij 
dieren waarbij geen anomalieën als bedoeld in de punten 1 en 2 zijn vastgesteld; 
 
4. palpatie is alleen vereist wanneer anomalieën zijn geconstateerd als bedoeld in de 
punten 1, 2 of 3. 
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4.4.5.3 Uitvoering 
 
1. Tweehoevigen en paarden 
 
De officiële dierenarts ziet erop toe dat de dieren enkel in zijn aanwezigheid worden 
uitgeladen. 
 
Bij fok- of gebruiksdieren wordt een klinisch onderzoek verricht bij ten minste 10 % van 
de dieren met een minimum van tien dieren, die zo zijn gekozen dat zij representatief 
zijn voor de gehele partij. Wanneer de partij uit minder dan tien dieren bestaat, worden 
alle dieren in de partij onderzocht. 
 
Bij slachtdieren wordt een klinisch onderzoek verricht bij deze beschikking bij ten 
minste   5 % van de dieren met een minimum van vijf dieren, die zo zijn gekozen dat zij 
representatief zijn voor de gehele partij. Wanneer de partij uit minder dan vijf dieren 
bestaat, worden alle dieren in de partij onderzocht. 
Wanneer bij de eerste controles geen bevredigende resultaten zijn verkregen, wordt 
het aantal gecontroleerde dieren verhoogd en worden eventueel alle dieren in de partij 
gecontroleerd. 
 
2. De onderstaande dieren behoeven geen individueel klinisch onderzoek te 
ondergaan: 
 
- pluimvee; 
- vogels; 
- aquacultuurdieren, met inbegrip van alle levende vis; 
- knaagdieren; 
- haasachtigen; 
- bijen en andere insecten; 
- reptielen en amfibieën; 
- andere ongewervelde dieren; 
- bepaalde als gevaarlijk beschouwde dierentuindieren en circusdieren, met inbegrip 
van tweehoevigen en paardachtigen; 
- pelsdieren. 
 
Wanneer bij de observatie van de gezondheidstoestand en het gedrag van de gehele 
groep of een representatief aantal van deze dieren geen bevredigende resultaten zijn 
verkregen, wordt het aantal gecontroleerde dieren verhoogd. Wanneer uit de hierboven 
bedoelde controles enige anomalie blijkt, is grondiger onderzoek vereist, eventueel met 
inbegrip van bemonstering. 
 
3. Wanneer het gaat om levende vis-, schaal-, schelp- en weekdieren en voor 
laboratoria bestemde dieren met een gecertificeerde SPF-status (specifiek 
pathogeenvrij), die onder gecontroleerde omstandigheden in verzegelde containers 
worden bewaard, worden het klinisch onderzoek en de bemonstering alleen uitgevoerd 
wanneer wordt vermoed dat er een specifiek risico bestaat in verband met de 
betrokken soort of de herkomst ervan of wanneer andere onregelmatigheden worden 
vastgesteld. 
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Alleen in verdachte gevallen mag een partij dieren in de inspectiepost aan de grens 
worden vastgehouden in afwachting van de uitkomsten van de laboratoriumtests. 
 
4.4.6 Bemonstering en Laboratoriumonderzoek 
 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of is voldaan aan de in het veterinair 
certificaat vastgestelde gezondheidsvoorschriften. 
 

• Per maand of per jaar (i.g.v. weinig partijen) moet steekproefsgewijs bij ten 
minste 3% van de partijen serologische bemonstering plaatsvinden. Tenminste 
10% van alle dieren in die partij worden bemonsterd, met een minimum van 4 
dieren. 

 

• Er is een verdenking door de officiële GIP-dierenarts. Deze kan gelijk welk 
monster nemen in de partij. 
 

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. 
 
De officiële GIP-dierenarts vermeldt deze monsterneming op het GVDB.  
 
Een register met volledige identificatie van de stalen en uitslagen moet bijgehouden 
worden. 
 
De officiële GIP-dierenarts informeert de belanghebbende en het hoofdbestuur van DG 
Controle die op haar beurt de bevoegde overheid van bestemming en de Europese 
Commissie op de hoogte brengt van de resultaten van het laboratoriumonderzoek.  
 
4.4.7 Beroep aantekenen 
 
De belanghebbende heeft 24 uur de tijd om tegen het onderzoek schriftelijk beroep aan 
te tekenen en om een tegenanalyse te vragen. 
 
4.4.8 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 de officiële GIP-dierenarts een 
gegronde verdenking heeft dat een partij een gevaar zou betekenen of wanneer de 
vorige tests een positief resultaat hebben opgeleverd, zullen de partijen pas worden 
vrijgegeven nadat de tests negatief zijn gebleken. De partij blijft ondertussen onder 
controle van de officiële GIP-dierenarts. 
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4.4.9 Het Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GVDB) 
 
De officiële dierenarts bewaart het originele exemplaar van het/de veterinaire 
certifica(a)t(en) en van het/de veterinaire document(en) waarvan de partij vergezeld 
gaat, alsmede een afschrift van het in verordening (EG) nr. 282/2004 vastgestelde 
certificaat (=GVDB). 
 
Wanneer het gaat om geregistreerde paardachtigen als omschreven in artikel 2, onder 
c), van Richtlijn 90/426/EEG van de Raad (8), mag het identificatiedocument niet 
worden bewaard en wanneer het bovendien gaat om tijdelijke toelating van dergelijke 
paardachtigen mag het originele exemplaar van het gezondheidscertificaat ook niet 
worden bewaard. 
 
Wanneer het gaat om voor de slacht bestemde paardachtigen die via een markt of 
verzamelcentrum moeten passeren, dienen het bij verordening (EG) nr. 282/2004 
vastgestelde certificaat en een gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat de 
paardachtigen tot in het slachthuis te vergezellen. 
 
Na uitvoering van de bedoelde veterinaire controles wordt onder de 
verantwoordelijkheid van de officiële dierenarts van de grensinspectiepost deel 2 van 
het GVDB ingevuld en ondertekend, hetzij door hemzelf, hetzij door een andere 
officiële dierenarts die onder zijn toezicht werkzaam is. 
 
Het originele GVDB bestaat dus uit de naar behoren ingevulde en ondertekende  
delen 1 en 2.  
(Indien de invoer wordt geweigerd, wordt, zodra de desbetreffende gegevens bekend 
zijn, het vak „Informatie terugzending” in deel 3 van het GVDB ingevuld). 
 
De officiële dierenarts, de importeur of de belanghebbende bij de lading brengen de 
douaneautoriteiten van de grensinspectiepost vervolgens op de hoogte van de 
veterinaire beslissing over de zending, hetzij door overlegging van het originele GVDB, 
hetzij langs elektronische weg. 
 
In geval van een gunstige veterinaire beslissing en na instemming van de 
douaneautoriteiten vergezelt het originele GVDB de dieren tot de op het document 
aangegeven eindbestemming. 
 
Voor zendingen van dieren die worden overgeladen om te worden ingevoerd via een 
andere GIP in dezelfde lidstaat of een andere lidstaat blijven de originele veterinaire 
documenten van de dieren bij aankomst, de zending evenwel verder vergezellen en 
worden in de grensinspectiepost slechts kopieën ervan bewaard.  
Het GVDB waarbij in voorkomend geval enkel een documentencontrole wordt 
uitgevoerd, wordt in het TRACES-net op “in uitvoering” gezet waardoor de GIP van 
bestemming een bericht krijgt van de aankomst van de dieren. 
 
Voor zendingen van dieren die worden doorgevoerd of overgeladen en waarvan de 
uiteindelijke bestemming buiten de Gemeenschap ligt, blijven de originele veterinaire 
documenten van de dieren bij aankomst, de zending evenwel verder vergezellen en 
worden in de grensinspectiepost slechts kopieën ervan bewaard. 
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4.5 Aanhouding van levende dieren 
 
Een (partij) dieren/een dier kan worden aangehouden op grond van een omissie in de 
documenten-, overeenstemmings-,of fysieke controle of een combinatie hiervan. 
 
4.5.1 Berichtgeving  
 
De officiële GIP-dierenarts deelt de beslissing tot blokkeren schriftelijk mee aan de 
belanghebbende. Op dit aanhoudingsbericht worden ook de omissie(s) en de 
herstelafspraak medegedeeld. 
 
Indien een belanghebbende een dier/partij dieren aanbiedt welke niet conform is en 
daarom zelf verzoekt deze te weigeren, wordt er direct definitief geweigerd. 
 
4.5.2 Verblijf van aangehouden dieren 
 
Tijdens hun aanhouding verblijven de dieren in de quarantaineruimte van de 
betreffende inspectiepost. De uitbater is verantwoordelijk voor de verzorging en de 
officiële GIP-dierenarts houdt hierop toezicht. 
 
Wanneer het levende dieren in dozen of kratten betreft, wordt op één van de 
verpakkingen een blokkeerlabel aangebracht en wordt de partij zodanig opgeslagen dat 
duidelijk is dat de blokkade voor de hele partij geldt. 
 
4.5.3 Herstellen van omissies 
 
4.5.3.1 Documentencontrole 
 
Een omissie kan hersteld worden middels het overleggen van een nieuw origineel 
certificaat of een deugdelijke aanvullende verklaring op het oorspronkelijke certificaat. 
Na ontvangst van een nieuw certificaat wordt het oude exemplaar ongeldig gemaakt en 
blijft dit in het dossier. 
 
De officiële dierenarts kan een aanvullende verklaring (binnen 24 uur) via de fax 
accepteren en informeert de belanghebbende omtrent de termijn waarbinnen 
het origineel moet worden ingediend. Wanneer, in plaats van een aanvulling, een 
origineel vervangend certificaat wordt overlegd, of indien de certificerende instantie 
eerst het originele certificaat wil terug ontvangen voordat een vervangend certificaat 
kan worden afgegeven, wordt het oorspronkelijke certificaat ongeldig gemaakt en kan 
de belanghebbende evt. het ongeldig gemaakte certificaat ophalen.  
Indien een zelfde omissie structureel voorkomt, kan (nadat eerder herstel is 
toegestaan) de partij geweigerd worden. 
 
4.5.3.2 Overeenstemmingscontrole  
 
Indien de omissie te herstellen is middels een aanpassing in het document geldt 
hetzelfde als onder 4.5.3.1 is beschreven. 
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4.5.3.3 Fysieke controle 
 
Hierbij wordt gedacht aan rust voor vermoeide dieren en behandeling van zieke of 
gekwetste dieren. 
In afwachting van het herstel van de omissie bij de fysieke controle wordt de partij in de 
quarantaineruimte van de betreffende inspectiepost gestald. 
 
4.5.3.4 Opheffen aanhouding 
 
Wanneer de omissies zijn hersteld, wordt de partij vrijgegeven. De belanghebbende en 
de uitbater wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door middel van het eerder 
opgemaakte aanhoudingsbericht. 
 
 

4.6 Wederinvoer 
 
4.6.1 Definitie 
 
Definitie: wederinvoer is het terugbrengen naar de Europese Unie van een door een 
derde land geweigerde of teruggestuurde partij afkomstig uit de Europese Unie.  
 
4.6.2 Uitvoering 
 
Er zijn nog geen richtsnoeren uitgevaardigd die de criteria vastleggen om de partij terug 
toe te laten in de Europese Unie. 
Volgende eisen kunnen gehanteerd worden waarbij steeds rekening dient gehouden te 
worden met het dierenwelzijn zelfs indien niet aan alle eisen kan worden voldaan. 
 

• Het dier/ de dieren gaan vergezeld van het originele exportcertificaat of een door 
de bevoegde autoriteit in het betreffende land gewaarmerkte kopie; 
 

• Voornoemde autoriteit moet in origineel verklaren dat het betreffende dier/ de 
dieren gedurende de verblijfperiode in het derde land onder diens toezicht in 
quarantaine heeft/hebben verbleven; 
 

• Een origineel document met reden voor weigeren moet bij de partij aanwezig 
zijn; 
 

• Wanneer bij de algemene documenten is gebleken dat de diersoort niet uit het 
betreffende derde land mag worden ingevoerd, moet het dier worden geweigerd. 
 

De overheid van de individuele lidstaat geeft de toelating (met vermelding van de 
specifieke toelatingseisen. 
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4.7 Doorvoer  
 
4.7.1 Doorvoer over de weg, binnenwater of spoor  
 
4.7.1.1 Toelating  
 
Het FAVV verleent toestemming voor het vervoer van dieren uit een derde land naar 
een ander derde land of naar hetzelfde derde land mits:  
 

• de doorvoer vooraf is toegestaan door de officiële GIP-dierenarts van de lidstaat 
waar de partij voor het eerst aankomt en in voorkomend geval door de bevoegde 
centrale autoriteit van de Lidstaat of Lidstaten van doorvoer; 
 

• de belanghebbende aantoont dat het eerste derde land waarnaar de dieren 
worden vervoerd de verplichting op zich neemt de dieren waarvan het de invoer 
of de doorvoer toestaat in geen geval te weigeren of terug te zenden en te 
voldoen aan de eisen van de communautaire regelgeving inzake bescherming 
tijdens het vervoer; 

 
4.7.1.2 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. 
 
Geharmoniseerde diersoorten moeten EU-waardig zijn. 
Niet geharmoniseerde diersoorten moeten voldoen aan de Richtlijn 92/65/EG 
aangevuld met de eventuele eisen van de lidstaten van doorvoer. 
De eisen voor dierenwelzijn moeten altijd worden gegarandeerd. 
 
4.7.1.3 Controle 
 
De partij wordt in de grensinspectiepost aangeboden voor de documenten-,  
overeenstemmings- en fysieke controle.  
 
4.7.1.4  Uitvoering   
 
De partij wordt overeenkomstig de T1-procedure onder douanetoezicht verzonden naar 
de plaats waar zij de Europese Unie verlaat, samen met het T1-document en het 
GVDB, waarin is aangegeven langs welke grensinspectiepost de partij de EG verlaat.  
 
De officiële GIP-dierenarts, ziet erop toe dat  
 

• de grensinspectiepost waar de partij de EG verlaat, erkend is om de nodige 
controles te verrichten voor de partij dieren die de Europese Unie in het kader 
van deze regeling verlaat; 
 

• de officiële GIP-dierenarts waar de partij de EG verlaat alsook de bevoegde 
overheden van de lidstaat of lidstaten van doorvoer in kennis worden gebracht 
via het TRACES-net van het passeren van de dieren.  
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• de vervoerder en het vervoermiddel voldoen aan de bepalingen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005. 
 

De partij wordt verder vervoerd zonder dat de dieren na het verlaten van de 
grensinspectiepost van binnenkomst mogen worden gelost of worden gesplitst.  
De enige tijdens dit vervoer toegestane handelingen zijn die welke bij het verlaten van 
de Europese Unie worden verricht en die welke dienen om het welzijn van de dieren te 
verzekeren. 
 
De partij dient na het vertrek binnen de termijnen voorgeschreven door Verordening 
(EG) nr. 1/2005 de Europese Unie te verlaten langs een voor de diersoort erkende 
grensinspectiepost. 
 
Een speciale regeling is getroffen voor de doorvoer van paardachtigen 
De doorvoer wordt toegestaan voor:  
 

• paardachtigen afkomstig van derde landen, een gebied of deel als aangegeven 
in de kolommen 6 of 8 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG; 
 

• geregistreerde paarden uit derde landen, gebied of deel als aangegeven in 
kolom 5 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG; 

 
mits het overleggen van een diergezondheidscertificaat voor de doorvoer. 
 
 
4.7.2 Transhipment 
 
4.7.2.1 Definitie  
 
Een transhipment betreft partijen die in een inspectiepost aankomen maar bestemd zijn 
om te worden ingevoerd in de EU via een andere GIP of doorgevoerd naar een derde 
land via de lucht of de zee. 
 
4.7.2.2 Vooraanmelding  
 
De belanghebbende bij de lading is verplicht de officiële GIP-dierenarts één werkdag 
op voorhand door middel van de juiste gegevens van de partij in het GVDB 
gedetailleerd in kennis te stellen.  
 
De GIP van aankomst moet erkend zijn voor de betreffende diersoort. 
 
4.7.2.3 Controle 
 
De vereiste controles worden uitgevoerd naargelang de partijen al of niet worden 
uitgeladen. Zie hoger.  
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5 Invoer (Doorvoer) geweigerd 

5.1 Reden voor weigering 
 
Een definitieve weigering wordt steeds voorafgegaan door een voornemen tot 
weigering. 
 
De voorlopige weigering van de invoer wordt door de officiële GIP-dierenarts 
onmiddellijk aan de verantwoordelijke meegedeeld per fax/e-mail en de zending wordt 
aangehouden. 
 
De voorlopige weigering wordt ook gemeld aan het Hoofd van de Provinciale Controle-
eenheid (LCE) en de douane. 
 
De invoerder beschikt over een termijn van vierentwintig uur om beroep in te stellen 
tegen de beslissing van de officiële GIP-dierenarts, bij het Hoofd van de LCE, die de 
TM van de GIP belast met de organisatie van de uitvoering ervan.  
 
Luik 2 van het GVDB kan op dit moment nog niet worden ingevuld, gezien de 
controleprocedure nog niet voleindigd is.  
 
5.1.1 Beroep 
 
De tegencontrole wordt uitgevoerd door een officiële dierenarts, die op onpartijdige en 
onbevooroordeelde wijze deze controle uitvoert. Om de onpartijdigheid te waarborgen 
wordt door de TM van de GIP een officiële dierenarts van de GIP aangeduid, die niet 
eerder betrokken was bij de controle van de betreffende partij. 
De TM van de GIP kan zelf een tegencontrole doen als hij aan de voorwaarde van niet 
betrokkenheid voldoet en over de juiste kwalificaties beschikt.  
Indien geen GIP-medewerker met de juiste kwalificaties ter beschikking is, zal het 
betrokken LCE-hoofd een officiële dierenarts met geschikte kwalificaties uit de LCE 
aanduiden. 
 
De officiële dierenarts aangeduid door de TM, maakt verslag van zijn keuring door 
middel van een controleverslag van de tegenkeuring. Dit verslag wordt onmiddellijk 
overgemaakt aan de verantwoordelijke en bij het dossier gevoegd, en in kopie aan het 
hoofd van de LCE en de cel import/export van het hoofdbestuur. 
 
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 (terugzending, slacht of vernietiging) op dat moment 
gekend, wordt luik 2 van het GVDB volledig ingevuld.  
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Partijen dienen in de volgende gevallen definitief te worden geweigerd: 
 
5.1.2 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 EG zijn binnengebracht zonder dat ze aan de voorgeschreven 
veterinaire controles werden onderworpen (onderschepping in de GIP zelf of 
elders); 

 

• wanneer de rechten niet werden betaald; 
 

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

 
5.1.3 Na aanhouding zonder herstel van omissies 
 
Wanneer het herstel van de vastgestelde omissies niet binnen de voorgestelde termijn 
gebeurt of het herstel onvoldoende is. 

 
5.1.4 Definitieve weigering 
 
Er zijn bij definitieve weigering volgende mogelijkheden: 
 

• Het dier/de dieren wordt/worden onder quarantaine gebracht in afwachting van 
een beslissing van de officiële dierenarts in overleg met het LCE-hoofd, de 
coördinator van de cel Import/Export van DG Controle en de belanghebbende; 
(CITES, gezelschapsdieren …) 
 

• Het dier/de dieren gaat/gaan retour of naar een ander derde land. Dit gebeurt 
alleen rechtstreeks door de lucht (dierenwelzijn); 

 

• Het dier/de dieren wordt/worden geslacht al of niet ten behoeve van de 
menselijke consumptie na toestemming van het LCE-hoofd in overleg met de 
coördinator van de cel Import/Export van DG Controle en met instemming van 
de belanghebbende; 
 

• Het dier /de dieren wordt/worden geëuthanaseerd door een erkende dierenarts 
altijd na toestemming van het LCE-hoofd in overleg met de coördinator van de 
cel Import/Export van DG Controle. 

  In het geval van een aangifteplichtige ziekte is euthanasie de enige optie. Bij 
  verdenking van een aangifteplichtige ziekte wordt via dezelfde lijn geïnformeerd 
  naar instructies.  
 
Ten einde de definitieve bestemming van de partij te kennen, wordt, in gevallen waar 
een terugzending in principe mogelijk is, aan de verantwoordelijke gevraagd schriftelijk 
een keuze te maken binnen 5 werkdagen.  
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Indien de verantwoordelijke geen advies geeft, wordt ervan uitgegaan dat deze instemt 
met de euthanasie.  
 
Een ‘RAS sjabloon (via TRACES)’ wordt voorbereid voor kennisgeving aan de 
Commissie en de andere lidstaten . 
 
5.1.5 Uitvoering 
 
Tijdens de weigeringsprocedure verblijven de dieren in de quarantaineruimte van de 
betreffende grensinspectiepost. De GIP-uitbater is verantwoordelijk voor de verzorging 
en de officiële dierenarts houdt hierop toezicht. 
 
Na definitieve weigering worden luik 2 en 3 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. 
 
Dit dossier wordt per fax overgemaakt aan de belanghebbende, teneinde een bewijs 
voorhanden te hebben dat deze de nodige informatie heeft ontvangen. 
 
De douanediensten worden van de definitieve weigering per fax/e-mail op de hoogte 
gebracht. 
 
De bevoegde autoriteit staat terugsturen van partijen alleen toe indien: 
 

• de bestemming overeengekomen is met de belanghebbende; 

• het dierenwelzijn niet in het gedrang komt (zoniet slacht of euthanasie); 

• de terugzending kan gebeuren binnen de door de bevoegde overheid 
vastgestelde termijn. 
 

Verder moet de officiële GIP-dierenarts de terugzending in TRACES inbrengen. 
 
5.1.6 Kosten 
 
De belanghebbende van de lading, of diens vertegenwoordiger, draagt de kosten die 
de bevoegde autoriteiten moeten maken voor de hierboven vermelde activiteiten. 
 
5.1.7 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. 
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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. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 
betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire 
controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden 
binnengebracht. 
 
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. 
 
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 91/496/EG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen 
voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit 
derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de 
Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG. 
 
Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de 
Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de 
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als 
bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt. 
 
Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van 
dieren en dierlijke producten. 
 
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. 
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Beschikking 97/394/EG van de Commissie van 6 juni 1997 houdende vaststelling van 
de in de databases betreffende in de Europese Unie ingevoerde dieren en producten 
op te nemen minimumgegevens. 
 
Beschikking 97/794/EG van de Commissie van 12 november 1997 tot vaststelling van 
bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de 
veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren. 
 
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 Europese Unie 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  
 

6.2 Nationale wetgeving  
 
Programmawet van 2 augustus 2002. 
 
Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor 
dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd 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 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. 
 
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. 
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6.3 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  
 
 
Advies: Indien u de wetgeving raadpleegt moet u ermee rekening houden dat een 
wettekst ondertussen gewijzigd kan zijn. Er wordt wel naar de wijzigingen verwezen 
maar ze zijn nog niet verwerkt. 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
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