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Onderwerp
Deze procedure beschrijft de O- en M- controles bij import in het kader van het nationale
controleplan (NCP). Gericht op levensmiddelen, diervoeders en consumenten producten.

2

Wet- en regelgeving

2.1

EU-Regelgeving
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 voedselveiligheidsaangelegenheden
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. 765/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 juli
2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het
verhandelen van producten.
Zie IVO voor een uitgebreider overzicht van relevante wetgeving op productbasis.

3

Begrippen en definities
Een uitgebreide lijst met definities en afkortingen is opgenomen in het Werkhandboek
Import Niet Veterinair (WHB-LM-DV-PV).
Begrip
Overeenstemming

Definitie
Verificatie door een visuele controle van de overeenstemming

controle (O-controle)

tussen de wettelijk verplichte documenten of andere bij
wetgeving voorgeschreven documenten en de producten.
Bij controles voor het nationaal controle plan betreft dit
begeleidende documenten, er zijn geen wettelijk
voorgeschreven documenten.

Materiële controle

Controle van de niet-veterinaire producten, die controles van

(M-controle)

de verpakking en de etikettering, alsmede bemonstering en
laboratoriumonderzoek omvat.

4

Benodigdheden
n.v.t.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie V&I, afdeling Importkeuring, team LM-DV-PV
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Een documenten controle is een wettelijk verplichte controle op documenten die specifieke
wetgeving voorschrijft bij binnenkomst van of import in de EU.
In dit geval, het nationale controle plan (NCP), is dergelijke specifieke wetgeving niet van
toepassing. Wel is er algemene wetgeving van toepassing. Algemene wetgeving kan
bepaalde documenten voorschrijven zoals bijvoorbeeld een conformiteitsverklaring bij
bepaalde consumentenproducten. De NVWA kan vóór of tijdens de inspectie vragen naar
deze begeleidende documenten. Te allen tijde kunnen de handelsdocumenten opgevraagd
en onderzocht worden.
5.2

O-controle
Het signaleren en de selectie van zendingen die voor een O en M-controle in aanmerking
komen in het kader van het NCP gebeurt hoofdzakelijk door middel van het richten op
potentieel risicovolle producten bij binnenkomst in Nederland. Die producten kunnen in een
bepaalde periode voorkomen of uit bepaalde landen afkomstig zijn.
Beoordeling van elke potentieel risicovolle zending, eventueel op basis van aanvullende
informatie, kan leiden tot een inspectie. Bij een Overeenstemmingcontrole wordt een
visuele inspectie uitgevoerd om na te gaan of de gegevens zoals vermeld op de aanwezige
(handels-) documenten overeenstemmen met de fysieke zending. Indien de zending niet
aan de documenten gekoppeld worden kan stopt de officiële controle en wordt er niet over
gegaan tot materiële controle.

5.3

M controle
Aan een materiële controle gaat altijd een conforme overeenstemming controle vooraf. De
M-controle, de bemonstering en analyse, wordt altijd in overeenstemming met de wettelijk
geldende voorschriften uitgevoerd.
De NVWA inspecteur laat een ingevuld monstername formulier achter ( INV F 01), neemt
de monsters mee en zorgt dat deze bij het monstertransport terecht komen.
Zendingen hoeven in het geval van het NCP niet in afwachting van de analyseresultaten
blijven staan.
Bij een zending die niet voldoet aan de gestelde eisen informeert de NVWA medewerker
schriftelijk de bevindingen aan de belanghebbende.
Indien de bevindingen leiden tot een verzoek om tegenexpertise, wordt gehandeld conform
voorschrift INV WV 02.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie V&I, afdeling Importkeuring, team LM-DV-PV
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Indien de zending niet aan de documenten gekoppeld worden kan stopt de O-controle en
wordt er niet over gegaan tot materiële controle.
Er kan een aanleiding zijn waardoor er bij de O- of M controle een risico vermoed wordt.
Afhankelijk van de situatie wordt de O- of M controle gestaakt. In dit geval wordt de
zending direct officieel in bewaring genomen.
Op basis van de analyse resultaten kan een zending bij de M controle niet conform
bevonden worden. Een niet conforme of afwijkende zending levensmiddel of diervoeder
wordt officieel in bewaring genomen. Van een afwijkende zending consumentenproducten
wordt de vrijgave opgeschort.
Indien een afwijkende zending al in het vrije verkeer is gebracht en er géén sprake is van
een acuut gevaar voor de volksgezondheid zullen de eerstvolgende vergelijkbare zendingen
geselecteerd worden voor O- en M controle. Deze zendingen worden na bemonstering in
officiële in bewaring neming geplaatst/ vrijgave wordt opgeschort in afwachting van de
analyse resultaten. Er is in deze gevallen immers sprake van een “redelijk vermoeden”.
Indien dit aan de orde is, wordt de belanghebbende daarover geïnformeerd.
De “officiële inbewaringneming” of “opschorting vrijgave” wordt opgeheven indien de
geconstateerde afwijking weggenomen is, omdat de goederen vernietigd zijn of nadat er
(weder)export plaats gevonden heeft.

6

Registratie en archivering

6.1

Registratie
Bevindingen van de O en M-controle worden vast gelegd door de inspecteur in zijn boekje
en/of in het papieren dossier van de zending. Data wordt ingevoerd in het
geautomatiseerde systeem ISI.
Indien er sprake is van een afwijkende zending wordt er, afhankelijk van de afwijking een
RASFF of RAPEX notificatie opgemaakt.

6.2

Archivering
Het dossier wordt op de afdeling bewaard tot de officiële controle afgerond is en wordt
daarna gearchiveerd.

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie V&I, afdeling Importkeuring, team LM-DV-PV
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Interventies
Bij importkeuringen worden Document-, Overeenstemmings- en Materiële controles
uitgevoerd.
Bij materiële controles met monsteronderzoek worden analyses verricht, waarbij de normen
onderdeel zijn van EU-regelgeving. Bij overschrijdingen wordt de partij “geweigerd voor
import”. Deze weigering is dan de maatregel/interventie, de partij komt niet op de EUmarkt.
Als er tekortkomingen zijn bij de document- of overeenstemmingscontrole moet de
ondernemer of ladingbelanghebbende de tekortkoming oplossen.
Indien dit niet plaatsvindt wordt de partij eveneens geweigerd voor import.
Het algemene en specifieke interventiebeleid (te vinden zijn op de NVWA – Werkwijzer) is
er op gericht duidelijkheid te geven over hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen
constateert. De NVWA verstaat onder een interventie: elk instrument dat de NVWA
gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen.

8

Arbo, milieu en veiligheid
Zie NVWA - Werkwijzerpagina over ARBO.

9

Bijlagen
n.v.t.
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