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DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

In deze instructie is beschreven wanneer en op welke wijze vervangende certificaten, of aanvullende verklaringen kunnen worden afgegeven voor partijen die in Nederland zijn gecertificeerd, bestemd zijn voor
een derde land of een lidstaat van de EU en zich niet meer op Nederlands grondgebied bevinden.
2

WETTELIJKE BASIS

2.1


EU-regelgeving
Richtlijn 96/93/EG

2.2


Nationale wetgeving
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79

2.3


Overig
n.v.t.

3

DEFINITIES

Aanvullende verklaring

:

Lidstaat van de EU

:

TRACES
CoA
KCC
e-CertNL
STDA

:
:

4

:
:

Een additionele verklaring wordt op briefpapier van de NVWA afgegeven.
Het is een aanvulling op het gebruikelijke certificaat.
Alle lidstaten van de EU + die landen die certificeren en notificeren via TRACES volgens de regels die in het intraverkeer gelden.
Trade Control and Export System
Certificeren op Afstand
Klantcontactcentrum
Elektronisch certificeringssysteem, voorheen CLIENT
Senior Toezichthoudend Dierenarts

WERKWIJZE

4.1 Bestemming derde land Algemeen
In principe geldt dat de afgifte van vervangende certificaten of aanvullende verklaringen, nadat de partij
Nederland heeft verlaten of buiten het toezicht van de certificerend ambtenaar is gekomen, niet is toegestaan. Evenwel is de afgifte van vervangende certificaten of van aanvullende verklaringen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.
De afweging of een vervangend certificaat of een aanvullende verklaring moet worden afgegeven is ingewikkeld en kan zeer verstrekkende (juridische) gevolgen hebben in verband met de beginselen van
rechtsgelijkheid en proportionaliteit. Derhalve is een zorgvuldige afweging noodzakelijk. In eerste aanleg
vindt de beoordeling plaats bij Certificeren op Afstand (CoA). Indien er sprake is van onduidelijkheid dan
wordt dit in tweede aanleg teruggekoppeld met de certificerend ambtenaar van het oorspronkelijke certificaat via de afdelingsleiding van de uitvoeringsteams. Indien er dan nog onduidelijkheid is, vindt er afstemming plaats met de (plaatsvervangend) directeur / hoofdinspecteur van de betreffende divisie.
4.2 Afgifte van een vervangend certificaat voor een derde land
De afgifte van een vervangend certificaat vindt plaats onder de voorwaarde dat het oorspronkelijke certificaat door de NVWA is ingenomen alvorens het nieuwe certificaat ter vervanging van een eerder afgegeven certificaat wordt afgegeven.
Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als het derde land het certificaat niet wil vrijgeven. Indien
het derde land aangeeft het certificaat niet te willen teruggeven, kan er besloten worden om een officiële
brief te maken.
4.3 Voorwaarden vervangend certificaat en aanvullende verklaringen voor een derde land
De volgende voorwaarden gelden voor de afgifte van een vervangend certificaat of een aanvullende verklaring:

Het moet gaan om een maatregel van het derde land die op het moment van verzending van de partij
door de belanghebbende bij de lading (exporteur) nog niet bekend was. Het moment van afgifte van
het certificaat door de NVWA is hierbij bepalend. Dit moet worden aangetoond door middel van een
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brief of ander document van de bevoegde autoriteit van het derde land of van de Landbouwraad /
Landbouwattaché.
Het moet gaan om een verklaring / verklaringen die op het moment van verzending van de partij uit
Nederland kon/konden worden afgegeven.

Bij de afgifte van een aanvullende verklaring wordt de volgende werkwijze in acht genomen:

De aanvullende verklaring / verklaringen wordt / worden afgegeven op NVWA-briefpapier.

Er vindt (indien van toepassing) een duidelijke verwijzing plaats naar het certificaat waarop de aanvullende verklaring betrekking heeft door middel van het vermelden van het oorspronkelijke certificaatnummer op de aanvullende verklaring.

De aanvullende verklaring wordt bij CoA (gevestigd te Utrecht) opgemaakt. Indien nodig vindt er
overleg plaats met de certificerende ambtenaar (zie ook paragraaf 4.1). Het relevante archief in relatie tot de aanvraag bevindt zich bij CoA.

De certificerend ambtenaar maakt zelf geen aanvullende verklaring of een vervangend certificaat op.
Indien CoA overgaat tot afgifte van een vervangend certificaat of een aanvullende verklaring wordt de
certificerend ambtenaar en zijn teamleider hiervan op de hoogte gesteld.
4.3.1 Generieke verklaring CVO
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Chief Veterinary Officer (CVO) aan de bevoegde autoriteit in
het derde land een generieke verklaring zendt omtrent de (gewijzigde) situatie in Nederland. In dat geval
is – afhankelijk van de afspraken met het derde land – een aanvullende verklaring per partij waarschijnlijk niet noodzakelijk.
4.3.2 Afgifte van een vervangend certificaat via e-CertNL
Voor productsoorten waarbij e-CertNL het procesondersteunende systeem is voor de afgifte van certificaten ondersteunt e-CertNL ook de afgifte van vervangende certificaten. Een toelichting op de werkwijze is
opgenomen in bijlage 1.
4.4 Bestemming lidstaat van de EU
De afgifte van vervangende certificaten of van aanvullende verklaringen voor levende dieren en levende
producten is niet toegestaan. Wel kan de notificatie in TRACES worden vervangen op verzoek van de centrale autoriteit van de lidstaat van bestemming. Een toelichting op de werkwijze is opgenomen in bijlage 2.
Voor pre-exportcertificering tussen EU-lidstaten geldt de werkwijze als beschreven in paragraaf 4.1 tot en
met 4.3 van deze instructie.
5

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De afgifte van een aanvullende verklaring of een vervangend certificaat vindt plaats door CoA (zie paragraaf 4.3).
6

TARIEVEN

De kosten voor de afgifte van de aanvullende verklaring en de vervangende certificaten worden bij de
belanghebbende in rekening gebracht.
7

TOELICHTING

In november 2017 is de instructie verduidelijkt.
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Bijlage 1: Afgifte van een nieuw certificaat via e-CertNL
Afgifte replacement certificaten via e-CertNL
De werkwijze bij afgifte van vervangende certificaten via e-CertNL is gewijzigd. De werkzaamheden zijn
verplaatst naar de afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de NVWA te Utrecht.
Wanneer in een certificaat een fout is gemaakt en de partij heeft Nederland nog niet verlaten (ook al
staat deze inmiddels in de haven), dan kan vervanging geregeld worden met een dierenarts die bij het
bedrijf komt. Het foutieve certificaat wordt ingenomen en een correcte vervanging wordt afgegeven. Er is
geen sprake van nacertificeren, omdat de partij nog in Nederland staat.
Wanneer in een certificaat een fout is gemaakt en de partij heeft inmiddels Nederland verlaten, dan is
bovenstaande werkwijze niet mogelijk. Er wordt dan een zogenaamd replacement afgegeven. Deze worden altijd door CoA afgegeven.
CoA houdt de datum van de bill of lading aan als datum dat de partij Nederland heeft verlaten. Redenen
waarom de lokale dierenarts na die datum niet meer kan certificeren zijn:

nacertificeren (een certificaat dateren nadat de partij Nederland al verlaten heeft) is niet toegestaan.

antedateren (een vervangend certificaat dateren op een eerdere datum dan de dag van tekening) is
valsheid in geschrifte.
Replacements kunnen onder strikte voorwaarden door CoA worden afgegeven.
Het eerste certificaat moet altijd retour zijn (behalve bij formele melding van vermissing).
Replacements worden opgemaakt op uitdrukkelijk verzoek van het ontvangende land, of op basis van de
deskundigheid van CoA.
In principe wordt pas actie ondernomen op het moment dat de partij in het derde land van bestemming is
aangekomen en als blijkt dat de autoriteiten inklaring niet toestaan vanwege de fout in het certificaat.
De certificerende ambtenaar die de partij gezien heeft, wordt, indien nodig, geraadpleegd en betrokken
bij de beslissing of er wel of geen replacement wordt verstrekt.
Nadat er toestemming gegeven is om een replacement op te maken, kan het bedrijf die in e-CertNL aanvragen (eventueel met assistentie van de Helpdesk e-CertNL).
De replacements worden centraal afgegeven en gefactureerd via CoA te Utrecht.
Aanvragen van replacements in e-CertNL
In het systeem e-CertNL zit de mogelijkheid ingebouwd om een replacement aan te vragen. E-CertNL
print bij een replacement de volgende zin op het vervangend certificaat: "On demand of the company,
this certificate replaces certificate with nr. …………., issued on …….. by the Netherlands Food and Consumer
Product Safety Authority".
Hiermee wordt zowel voor de ondertekenende dierenarts, als voor de autoriteiten in het derde land gerechtvaardigd dat er alsnog wordt gecertificeerd voor een partij die Nederland al verlaten heeft.
Het bedrijf doet een eerste verzoek tot vervanging bij de NVWA Helpdesk e-CertNL. Naast vermelding van
de gemaakte fout en de gevraagde correctie wordt hierbij altijd een scan van het eerste certificaat meegestuurd, zodat CoA kan zien welke dierenarts het certificaat afgegeven heeft en op welke datum. Tevens
moet altijd worden vermeld (en desgevraagd aangetoond) waar de partij zich nu bevindt en wanneer het
foutieve certificaat aan de NVWA kan worden teruggegeven.
Nadat toestemming tot vervanging gegeven is, vraagt de aanvrager middels e-CertNL een replacement
aan door een kopie van de originele aanvraag te maken en de ontbrekende gegevens in te vullen in eCertNL (certificaatnummer en datum van eerste afgifte). Men kan altijd de helpdesk e-CertNL om hulp
vragen. Indien het bedrijf deze aanvraag doet, valt de aanvraag op "ROOD".
De volgende tekst is dan te zien:
Volg procedure AANVRAGEN REPLACEMENT CERTIFICATE - neem contact op met CoA voor nadere instructies.
De Helpdesk zal vervolgens ervoor zorgen dat de aanvraag in het systeem wordt goedgekeurd door een
van de daartoe bevoegde personen bij CoA (N.B. de lokale dierenarts kan dit niet). Tenslotte zal de replacement door CoA worden geprint, door een dierenarts getekend en gewaarmerkt, en per post aan de
aanvrager worden toegestuurd. Dit wordt in rekening gebracht als een op afstand verstuurd certificaat.
Zie voor de actuele NVWA-tarieven:
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa
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Bijlage 2: Vervanging notificatie in TRACES voor levende dieren en levende producten
Vervanging notificatie in TRACES
Wanneer in een intraverkeercertificaat een fout is gemaakt en de (centrale) bevoegde autoriteit van de
lidstaat van bestemming vraagt de NVWA om herstel, dan kan aan dat verzoek voldaan worden door
middel van een vervanging van de notificatie in TRACES.
Het KCC registreert het verzoek als internationaal signaal en zet dit door naar Team Levend Vee. Team
Levend Vee beoordeelt het signaal en zet het als internationale melding door naar het team waarin het
bedrijf van oorsprong ligt. De teamleider beslist op basis van het advies van Team Levend Vee en de input van de certificerend dierenarts/STDA of het verzoek wordt ingewilligd. Op basis van die beslissing
vervangt de dierenarts de notificatie in TRACES of er wordt door het betreffende team aangegeven waarom dit niet gebeurt en wat de verdere maatregelen zijn. Het team koppelt dit resultaat terug aan Team
Levend Vee. Team Levend Vee koppelt het antwoord terug aan de melder. In het geval het verzoek niet
rechtstreeks van de (centrale) bevoegde autoriteit van bestemming komt, dan zal het ook in deze cirkel
moeten worden opgenomen.
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