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1. Doel 
 
Op 26 mei 2013 keurden de lidstaten een nieuw uitvoeringsbesluit van de Commissie goed 
tot wijziging van uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot 
niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China. Die 
maatregelen zijn het gevolg van het grote aantal non-conformiteiten dat blijft voorkomen bij 
Chinese producten en van het feit dat het voor de Chinese autoriteiten blijkbaar onmogelijk is 
om dat probleem op te lossen. Deze omzendbrief heeft als doel de toepassing van dit 
uitvoeringsbesluit 2011/884/EU in de sectoren levensmiddelen en diervoeders te 
verduidelijken en de wijzigingen toe te lichten. 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
De omzendbrief is van toepassing op de in bijlage I genoemde producten van oorsprong of 
verzonden uit China die bestaan uit rijst of rijstproducten, tenzij deze bestemd zijn voor een 
particulier uitsluitend voor persoonlijke consumptie of gebruik.  
 
 

3. Referenties 
 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. 
 
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. 
 



Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer 
uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van 
niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG. 
 
Uitvoeringsbesluit 2011/884/UE van de Commissie van 22 december 2011 inzake 
noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in 
rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG. 
 
Uitvoeringsbesluit 2013/287/EU van de Commissie van 13 juni 2013 tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten 
genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China. 
 
 

3.2. Andere 
 
Controleprocedure bij de invoer van producten bestemd voor het voederen van dieren, niet 
onderworpen aan de veterinaire controle. Document CONT/2009/32/307931 
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/commerce/_documents/2009-
05-04_Feed-importcontrole-nonvete-Importers.pdf 
 
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van levende dieren en 
producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgische grondgebied http://www.favv-
afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/2011_12_05_invoervooraanm
eldingomzendbrief_NL.pdf 
 
 

4. Definities en afkortingen 
 
AQSIQ: General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 
People’s Republic of China. 
 
Zending: een hoeveelheid diervoerders of levensmiddelen van dezelfde klasse of 
omschrijving die onder hetzelfde document of dezelfde documenten vallen, met hetzelfde 
vervoermiddel worden vervoerd en uit hetzelfde derde land of deel van dat land afkomstig 
zijn 
 
 

5. Herziening van de noodmaatregelen – verscherping van de controles 
 
 

5.1. De wijzigingen 
 
1°  Uitvoeringsbesluit 2013/287/EU wijzigt de in bijlage I van uitvoeringsbesluit 
2011/884/EU opgenomen producten. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage I van deze 
omzendbrief. 
 
2°  De bevoegde autoriteiten kunnen eveneens steekproefsgewijze materiële controles 
verrichten op andere producten die geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaan of daarmee 
zijn geproduceerd die niet voorkomen in bijlage I bij uitvoeringsbesluit 2013/287/EU. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/commerce/_documents/2009-05-04_Feed-importcontrole-nonvete-Importers.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/alimentation/commerce/_documents/2009-05-04_Feed-importcontrole-nonvete-Importers.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/2011_12_05_invoervooraanmeldingomzendbrief_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/2011_12_05_invoervooraanmeldingomzendbrief_NL.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/2011_12_05_invoervooraanmeldingomzendbrief_NL.pdf


 
3°  Uitvoeringsbesluit 2013/287/EU brengt de bepalingen met betrekking tot 
vooraanmeldingen in overeenstemming met verordeningen nr. 669/2009 en nr. 136/2004. 
 
In verordening nr. 669/2009 wordt bepaald dat de exploitanten van diervoeder- en 
levensmiddelenbedrijven verplicht zijn om deel I van het gemeenschappelijk document van 
binnenkomst (GDB) dat in bijlage II bij die verordening is opgenomen, in te vullen bij de 
invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die onder die 
verordening vallen.  
 
In verordening nr. 136/2004 wordt bepaald dat het gemeenschappelijk veterinair document 
van binnenkomst (GVDB) dat in bijlage III bij die verordening is opgenomen, moet worden 
ingevuld bij de invoer van producten die binnen het toepassingsgebied van die verordening 
vallen. 
 
4°  Elke partij van een product gaat vergezeld van een analyserapport en een 
gezondheidscertificaat die overeenstemmen met de in bijlagen III en IV van 
uitvoeringsbesluit 2011/884/EU vastgelegde modellen en zijn opgemaakt in een officiële 
taal van de invoerende lidstaat of in een andere taal die de bevoegde autoriteiten van die 
lidstaten besloten hebben te aanvaarden. 
 
5°  De bemonsteringsmethoden zijn van essentieel belang om representatieve en 
vergelijkbare resultaten te verkrijgen. Bijlage II van uitvoeringsbesluit 2011/884/EU legt een 
gemeenschappelijk bemonsterings- en analyseprotocol vast waarmee men zich kan 
vergewissen van de afwezigheid van genetisch gemodificeerde rijst. De tot op heden 
opgedane ervaring leert dat de meeste van de in het besluit bedoelde invoer bestaat uit 
verwerkte producten. In dergelijke gevallen wordt aangenomen dat de niet-toegelaten 
genetisch gemodificeerde rijst homogeen verdeeld aanwezig is in de hele partij. Het lijkt gelet 
hierop noodzakelijk om een beter aan die producten aangepast bemonsteringsprotocol toe te 
voegen. 
 
 

5.2. Vooraanmelding 
 

Operatoren die de betreffende producten van oorsprong of verzonden uit China invoeren 
moeten de grensinspectiepost (GIP) of het aangewezen punt van binnenkomst (APB) vooraf 
in kennis stellen van de aankomst ervan op het Europese grondgebied. 
 
Bij binnenbrengen via het Belgische grondgebied gebeurt de vooraanmelding ten minste één 
werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending:  
 
- voor diervoeders die niet onderworpen zijn aan een veterinaire controle op basis van de 
standaardprocedure voor kennisgeving van de invoer van diervoeders. De relevante 
documenten en informatie met betrekking tot de invoer kunnen gevonden worden op FAVV > 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Diervoeders > Intracommunautaire 
handel-import-export, 
 
- voor levensmiddelen die niet onderworpen zijn aan een veterinaire controle, de 
vermoedelijke datum, tijd en aard van een zending moeten door de verantwoordelijke 



operator worden gemeld aan het aangewezen punt van binnenkomst (APB). Het 
gemeenschappelijke document van binnenkomst (GDB) wordt daartoe gebruikt en 
overgemaakt. De richtlijnen voor het invullen van het GDB en de gegevens van de 
aangewezen punten van binnenkomst zijn deze die worden gebruikt in het kader van 
Verordening nr. 669/2009. De relevante documenten en informatie kunnen gevonden worden 
op FAVV > Startpagina > Beroepssectoren > Levensmiddelen > Invoer van levensmiddelen, 
 
De elektronische versie van het GDB staat op: 
http://www.afsca.be/invoerderdelanden/formulieren/form_invoer-voedingsmiddelen-
diervoeders.asp  
 
- voor levensmiddelen en diervoeders die aan een veterinaire controle onderworpen zijn, 
moet de zending worden aangemeld bij de grensinspectiepost, met een gemeenschappelijk 
document van binnenkomst (GVDB) dat via het TRAde Control and Expert System 
(TRACES) wordt ingediend. De relevante informatie kan gevonden worden op Startpagina > 
Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Invoer (van dierlijke producten). 
 
 
België heeft de volgende punten van binnenkomst aangewezen (dezelfde APB als die 
welke worden gebruikt in het kader van Verordening 669/2009):  
- voor vervoer over zee: Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge;  
- voor luchtvervoer: Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende, Zaventem; 
- voor vervoer met de post: Bpost Brucargo. 
 
België wees de volgende grensinspectieposten aan:  
- voor vervoer over zee: Antwerpen, Gent, Zeebrugge;  
- voor luchtvervoer: Bierset, Oostende, Zaventem. 
 
 

5.3. Invoervoorschriften 
 
Alle zendingen van de betreffende producten moeten vergezeld gaan van een 
analyserapport voor elke partij van die zending en een gezondheidscertificaat dat door de 
Chinese autoriteiten (AQSIQ) is ingevuld en ondertekend en is opgesteld in één van de drie 
officiële landstalen of in het Engels. 
 
Als een in de bijlage bij deze omzendbrief genoemd product niet geheel of gedeeltelijk uit 
rijst bestaat of daarmee is geproduceerd, mogen de hierboven vermelde documenten 
worden vervangen door een verklaring van de voor de zending verantwoordelijke operator 
waarin staat dat het product niet geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaat of daarmee is 
geproduceerd. Deze verklaring moet opgesteld zijn in één van de drie officiële landstalen 
(m.a.w. in het Nederlands, Frans of Duits) of in het Engels. 
 
De bemonstering en analyse ten behoeve van het bovenvermelde analyserapport worden 
uitgevoerd overeenkomstig bijlage II bij uitvoeringsbesluit 2013/287/EU. 
  
Alle zendingen moeten geïdentificeerd zijn aan de hand van een code die vermeld is op het 
gezondheidscertificaat. Die code moet ook voorkomen op alle afzonderlijke verpakkingen 
van de betreffende producten.  
 

http://www.afsca.be/invoerderdelanden/formulieren/form_invoer-voedingsmiddelen-diervoeders.asp
http://www.afsca.be/invoerderdelanden/formulieren/form_invoer-voedingsmiddelen-diervoeders.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/home-nl
http://www.favv-afsca.fgov.be/beroepssectoren
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/


 
 

5.4. Officiële controles 
 
Het FAVV verricht verscherpte controles op alle zendingen van de betreffende producten. Bij 
die controle:  
 

a) worden de documenten die elke zending vergezellen gecontroleerd. Als die 
documenten ontbreken wordt de zending geweigerd (vernietigd of teruggezonden 
naar het land van oorsprong), 
 

b) worden een bemonstering en een analyse voor het opsporen van niet-toegelaten 
GGO uitgevoerd op elke partij die deel uitmaakt van de zending.  

 
De zending mag in afwachting van de analyseresultaten in de Europese Unie naar de plaats 
van bestemming vervoerd worden maar mag niet worden opgesplitst en moet onder toezicht 
van de bevoegde autoriteiten blijven. Een zending mag pas in het vrije verkeer worden 
gebracht als alle partijen die er deel van uitmaken conform zijn bij de analyse.  
 
Als een zending wordt opgesplitst nadat ze in het vrije verkeer is gebracht moet elk deel 
ervan vergezeld gaan van een eensluidend verklaard afschrift van de documenten 
(gezondheidcertificaat en analyserapport(en)).  
Alle kosten die samenhangen met de controles en de bij non-conformiteit getroffen 
maatregelen zijn ten laste van de operatoren. 
 
 

5.5. Overgangsperiode 
 
Er zijn nieuwe overgangsperioden voorzien voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
bepalingen die zijn opgenomen in uitvoeringsbesluit 2013/287/EU om de exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie 
aan te passen. 
 
Tot en met 5 augustus 2013 staan de lidstaten de invoer toe van de in artikel 1, lid 1, 
bedoelde zendingen van producten, met uitzondering van de in bijlage I genoemde 
producten (uitvoeringsbesluit 2011/884/EU) die vallen onder de codes van de 
gecombineerde nomenclatuur 1905 90 60, 1905 90 90 en 2103 90 90 die de Unie fysiek zijn 
binnengekomen voor 4 juli 2013, zelfs als het GDB niet ten minste één werkdag voor de 
fysieke aankomst van de zending aan de bevoegde autoriteit is gezonden – zoals 
voorgeschreven in artikel 3, lid 2 – mits aan de andere in artikel 3 vervatte voorschriften is 
voldaan. 
 
Tot en met 5 oktober 2013 staan de lidstaten de invoer toe van zendingen van de in bijlage 
I genoemde producten (uitvoeringsbesluit 2011/884/EU ) die vallen onder de codes van de 
gecombineerde nomenclatuur 1905 90 60, 1905 90 90 en 2103 90 90, die niet aan de in 
artikelen 3 en 4 vervatte voorwaarden voldoen, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit de 
bemonstering en analyse overeenkomstig artikel 5, lid 3, heeft uitgevoerd. 
 
 
 



 
 
 

6. Bijlage 
 
Bijlage I – Lijst van producten 
 
Producten GN-code 
Padie 1006 10 

Gedopte rijst 1006 20 

Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd 1006 30 

Breukrijst 1006 40 00 

Rijstmeel  1102 90 50 

Gries en griesmeel, van rijst 1103 19 50 

Pellets van rijst 1103 20 50 

Granen van rijst, in vlokken  1104 19 91 
Granen, geplet of in vlokken (andere dan granen van haver, tarwe, rogge, mais en 
gerst, en rijst in vlokken) 1104 19 99 

Rijstzetmeel 1108 19 10 

Bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein  1901 10 00 

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin ei is verwerkt  1902 11 00 
Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin geen ei is 
verwerkt  19 02 19 

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid) 19 02 20 

Andere deegwaren (andere dan deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere 
wijze bereid, en andere dan gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze 
bereid)) 

19 02 30 

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren, op basis van rijst 1904 10 30 

Bereidingen van de soort "Müsli", op basis van niet-geroosterde graanvlokken 1904 20 10 

Bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of 
uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte 
granen, op basis van rijst (andere dan bereidingen van de soort "Müsli", op basis van 
niet-geroosterde graanvlokken) 

1904 20 95 

Rijst, voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder 
begrepen (met uitzondering van meel, gries en griesmeel, bereidingen voor menselijke 
consumptie verkregen door poffen of door roosteren of uit ongeroosterde graanvlokken 
of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of 
gepofte granen) 

1904 90 10 

Rijstpapier ex1905 90 20 

Koekjes en biscuits  1905 90 45 

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd 1905 90 55 

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezoet (bv. vruchtentaarten, krenten- en 
rozijnenbrood, pannetone, schuimpjes, kerststollen, croissants en andere 
bakkerswaren) 

1905 90 60 

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, niet gezoet, noch gezouten of 
gearomatiseerd (bv. Pizza’s, quiches en andere ongezoete bakkerswaren) 1905 90 90 

Sausen en preparaten voor sausen, samengestelde kruiderijen en dergelijke producten 2103 90 90 



Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere 
bewerkingen van rijst met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 
gewichtspercenten, ook indien in pellets  

2302 40 02 

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere 
bewerkingen van rijst, andere dan met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 
gewichtspercenten, ook indien in pellets 

2302 40 08 

 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 12/01/2012   

2.0 04/07/2013 
Uitvoeringsbesluit 2013/287/EU tot wijziging van 
uitvoeringsbesluit 2011/884/EU. 
 


