
 

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O, team import. Pagina 1 van 6 

 

Werkvoorschrift uitslag  

Code:   K-IK-EP-W04         Versie: 04 
 
Ingangsdatum: 23-02-2022 
 
 

Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van vorige versie 
04 23-02-2022 Diverse tekstuele wijzigingen 

03 26-11-2020 
Verwijzer document vervangen K-IK-EP-ID06 i.p.v. K-IK-EP-
W07   

02 03-11-2020 
Actualisering n.a.v. de inwerkingtreding van Vo(EU) 
2017/625 

 

Inhoudsopgave 
1 Onderwerp .................................................................................................................. 2 

2 Wet- en regelgeving ...................................................................................................... 2 

2.1 EU-Regelgeving .................................................................................................... 2 

3 Begrippen en definities .................................................................................................. 2 

4 Benodigdheden ............................................................................................................ 3 

5 Werkwijze ................................................................................................................... 3 

5.1 Uitvoeren document- en overeenstemmingcontrole .................................................... 3 

5.2 Materiële controle ................................................................................................. 5 

5.3 Beslissingen inzake de uitslagpartij .......................................................................... 5 

5.4 Registratie ........................................................................................................... 5 

5.5 Administratie monitoring toezicht ............................................................................ 6 

6 Registratie en archivering .............................................................................................. 6 

6.1 Registratie ........................................................................................................... 6 

6.2 Archivering .......................................................................................................... 6 

6.3 Toelichting op  Afwijken van Voorschrift (TAV) .......................................................... 6 

7 Interventies ................................................................................................................. 6 

8 Arbo, milieu en veiligheid ............................................................................................... 6 

8.1 Veiligheidsbeleid biologische agentia ........................................................................ 6 

9 Bijlagen ....................................................................................................................... 6 

 

 



 

 

Werkvoorschrift uitslag 

Code:  K-IK-EP-W04 Versie:  04 Ingangsdatum: 23-02-2022 

 

Bron: NVWA, Directie Keuren, divisie O&D, afdeling O&O, team import.   Pagina 2 van 6 

1 Onderwerp 

Dit voorschrift beschrijft de wijze waarop doorvoerzendingen het erkend entrepot kunnen 

verlaten. De voor de zending verantwoordelijke exploitant vervoert de doorvoerzendingen 

van goederen uit erkende entrepots naar:  

a) een grenscontrolepost teneinde het grondgebied van de Unie te verlaten met als 

bestemming:  

i) een militaire basis van de NAVO of de VS, of 

ii) elke andere bestemming;  

b) een ander erkend entrepot;  

c) een op het grondgebied van de Unie gelegen militaire basis van de NAVO of de VS; 

d) een vaartuig dat de Unie verlaat, waarbij de zendingen bestemd zijn als 

scheepsbevoorrading; 

 e) een plek waar de zendingen overeenkomstig de in titel I, hoofdstuk II, van Verordening 

(EG) 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (25) bedoelde regels moeten 

worden verwijderd. 

 

2 Wet- en regelgeving 

2.1 EU-Regelgeving 

• Verordening (EU) 2017/625 

• Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 

• Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 

 

3 Begrippen en definities 

Begrippen zoals genoemd in het Werkhandboek Importkeuring zijn van toepassing. 

 

Begrip Definitie 

Uitslagdocument Een verzameling van papieren bestaande uit:  

• kopie certificaat1 en kopie GGB, of: 

• het officieel certificaat2 en kopie ervan  

Officieel certificaat1  

volgens Vo(EU) 2017/625 

Een papieren of elektronisch document dat door de certificerende 

functionaris is ondertekend en een garantie biedt voor de naleving 

van een of meer voorschriften die zijn vastgesteld in de in 

Verordening (EU) 2017/625 artikel 1, lid 2, bedoelde regels. Het 

model is vastgelegd in Uitvoeringsverordening(EU) 2020/2235. 

Officieel certificaat2 

volgens Vo(EU) 2019/2128 

(OC) 

Officieel certificaat waarvan zendingen producten van dierlijke 

oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide 

producten, hooi en stro en samengestelde producten uit derde 

landen die worden geleverd aan vaartuigen die de Unie verlaten of 

aan militaire bases van de NAVO of de Verenigde staten, vergezeld 

gaan. 
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4 Benodigdheden 

n.v.t.  

 

5 Werkwijze 

5.1 Uitvoeren documenten- en overeenstemmingcontrole  

5.1.1 Vertrek van een zending uit erkend entrepot richting derde land via een grenscontrolepost  

Wanneer een entrepothouder een (deel)zending  uit het entrepot wil uitslaan, dient hij een 

uitslagdocument en een kopie van het officieel certificaat1 van de zending in bij de Officiële 

Dierenarts (OD) of (assistent)inspecteur (AI). 

De OD/AI beoordeelt het volgende: 

• Het bijgeleverde kopie certificaat1 is compleet en komt overeen met het uitslag-GGB 

(herkomst, certificaatnummer, erkenningsnummer(s), GN-code en omschrijving); 

• De informatie op het uitslag-GGB komt overeen met de informatie op de zending (GGB-

nummer, beschrijving, erkenningsnummer, certificaatnummer en aantal).  

• Op de voorzijde van het uitslag-GGB zijn het vervoermiddel en het zegel van het 

vervoermiddel vermeld.  

• Het GGB is voorzien van een uniek uitslag-GGB-nummer. 

 

5.1.2 Vertrek van een zending uit het erkend entrepot  

Bij een levering van een (deel)zending uit het erkend entrepot aan een ander erkend 

entrepot controleert de OD/AI naast de punten uit 5.1.1 ook nog het volgende: 

• Het bijbehorende erkenningsnummer van het erkend entrepot  is vermeld;  

• Het erkenningsnummer geldig is.   

 

5.1.3 Registratie  

Het registreren van de uitslagcontrole vindt plaats door het afvinken van de gecontroleerde 

criteria op het uitslagdocument dat in bezit blijft van de NVWA. Eventuele omissies dienen 

te worden hersteld voordat het GGB kan worden ondertekend. De GGB split wordt in Traces 

NT gemaakt, geprint en gestempeld. Het getekend en gestempeld document vergezelt de 

zending. 

 

5.1.4 Vertrek van een zending naar een vaartuig dat de Unie zal verlaten (scheepsbevoorrading)  

Wanneer een (deel)zending uit een erkend entrepot wordt uitgeslagen, wordt een officieel 

certificaat conform model in bijlage Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 opgemaakt 

door de entrepothouder (= officieel certificaat2).  

De officiële certificaten die niet via Traces NT worden ingediend, moeten aan de volgende 

voorschriften voldoen:  
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1. naast de handtekening van de certificerende functionaris draagt het officieel certificaat 

een officieel stempel. De kleur van de handtekening en het stempel moet verschillen van 

die van de gedrukte tekst;  

2. indien het officieel certificaat vermeldingen bevat, worden de niet-relevante 

vermeldingen door de certificerende functionaris doorgehaald, geparafeerd en van een 

stempel voorzien dan wel volledig uit het certificaat verwijderd;  

3. het officieel certificaat bestaat uit: a) één enkel vel papier, of b) meerdere vellen papier 

die ondeelbaar zijn en een integraal geheel vormen, of c) een reeks bladzijden die zo 

genummerd zijn dat duidelijk is dat het om een specifieke bladzijde uit een eindige reeks 

gaat;  

4. indien het officieel certificaat uit een reeks bladzijden bestaat, draagt elke bladzijde de in 

artikel 89, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde unieke code, de 

handtekening van de certificerende functionaris en het officieel stempel;  

5. het certificaat wordt afgegeven voordat de zendingen waarop het betrekking heeft, de 

controle verlaten van de bevoegde autoriteiten aan de grenscontrolepost of in het entrepot. 

 

De OD/AI beoordeelt het volgende: 

• Het certificaat en het eventueel bijbehorend ondersteunend document zijn aan elkaar 

gelinkt. 

• Het certificaat wordt gecontroleerd op overeenstemming met de zending voor wat 

betreft: 

o GGB nummers;  

o omschrijving product;  

o aantallen.  

  

Het registreren van de uitslagcontrole vindt plaats door het afvinken van de GGB nummers 

en aantallen op het kopie officieel certificaat dat in bezit blijft van de NVWA. 

 

Eventuele omissies dienen te worden hersteld voordat het certificaat kan worden 

ondertekend. Herstel kan aanpassing van de zending zijn, of aanpassing van het certificaat 

In het laatste geval dient zowel op het origineel als op het kopie certificaat deze wijziging te 

worden aangebracht en te worden bijgetekend.  

 

5.1.5 Toegestane wijzigingen op het officieel certificaat2 

Uiterlijk tot op het moment van vertrek van de zending vanuit het erkend entrepot kan de 

entrepothouder de OD/AI verzoeken tot wijziging gegevens in het officieel certificaat dat al 

door de AI/OD getekend is. 

De OD/AI beoordeelt dit verzoek en accordeert, indien van toepassing, de wijziging en 

parafeert deze bij op het origineel officieel certificaat en op het NVWA exemplaar. De 

wijziging wordt tevens genoteerd in K-IK-EP-F31 Registratie en monitoring officiële 

certificaten digitaal’. 
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Deze werkzaamheden zijn te beschouwen als een onderdeel van de reguliere uitslagcontrole 

en dienen als zodanig aangemeld te worden conform het gestelde in het ‘Planningskader 

Veterinaire keuringen NVWA’. 

 

5.1.6 Vertrek van een partij uit erkend entrepot met als bestemming destructie 

zie verder K-IK-EP-ID06 Destructieadministratie 

 

5.2 Materiële controle 

Een M-controle wordt slechts uitgevoerd bij gegronde verdenking van een gevaar voor de 

gezondheid van mens of dier. Een gegronde verdenking kan ontstaan bij 

ontdooiingsverschijnselen, kapotte verpakkingen of bezoedeling van dozen en/of product en 

is ter beoordeling aan de dienstdoende AI/OD. 

 

5.3 Beslissingen inzake de uitslagzending 

• De controle is conform. De zending mag worden uitgeslagen uit het erkend entrepot. 

De AI/OD tekent de uitslagdocumenten(de OC’s mogen zowel door de AI als de OD 

getekend worden. De GGB’s alleen door de OD). 

• De controle is niet conform. De zending mag niet worden uitgeslagen uit het erkend 

entrepot totdat de afwijking hersteld is.   

 

Indien de OD/AI de uitslagcontrole conform vindt, wordt het uitslag GGB én een kopie 

officieel certificaat1 door de OD afgehandeld en ondertekend of wordt het officieel 

certificaat2  getekend en gestempeld door de AI/OD. Het kopie officieel certificaat1  wordt 

gewaarmerkt door de AI/OD voor het aantal uitgeslagen verpakkingseenheden.  

 

5.4 Registratie  

De registratie van uitgaande officiële certificaten2 vindt plaats in K-IK-EP-F31’ Registratie en 

monitoring officiële certificaten digitaal’.  

Registratie van uitgaande GGB’s worden in Traces NT vastgelegd.  

Van alle doorvoerzendingen verzonden vanuit een erkend entrepot  met bestemming een 

erkend entrepot of een derde land wordt het deel-GGB vóór vertrek uit het entrepot door de 

NVWA in Traces NT geregistreerd. Zie het informatie document K-IK-RD-ID01-B Traces NT. 

Indien de geplande uitgaande grenscontrolepost wijzigt dient de entrepothouder dit zo snel 

mogelijk door te geven aan de OD/AI, zodat het TRACES bericht    aangepast kan worden. 

  

5.4.1 Schaduw staffel 

Per erkend entrepot is minimaal 1 artikel (van een GGB) geselecteerd om een schaduw 

staffel registratie bij te houden. De OD/AI werkt deze lijst tijdens de reguliere diensten en 

na elke uitslag van het betreffende artikel bij in het digitaal formulier ‘Schaduw staffel’  

(K-IK-EP-F30). 

Indien de lijst aangeeft dat er 0 dozen resteren, wordt een nieuwe schaduw staffel 

aangemaakt. 
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5.5 Administratie monitoring toezicht 

Wanneer de OD/AI omissies vaststelt in de werkwijze van de entrepothouder, worden deze 

vastgelegd op K-IK-EP-F29, ‘monitoring toezicht digitaal’.  

 

6 Registratie en archivering 

6.1 Registratie 

K-IK-EP-F29, monitoring toezicht digitaal 

K-IK-EP-F30, schaduw staffel digitaal 

K-IK-EP-F31, registratie en monitoring officiële certificaten digitaal 

 

6.2 Archivering 

Na invullen van de formulieren worden zij bewaard op de locatie of digitaal opgeslagen. 

 

6.3 Toelichting op  Afwijken van Voorschrift (TAV) 

Als hoofdregel geldt dat van het NVWA interventiebeleid en/of het werkvoorschrift niet 

wordt afgeweken. Afwijken kan alleen als de wet dat voorschrijft, het OM dat beslist of de 

NVWA gezien de specifieke feiten en omstandigheden daartoe genoodzaakt is 

 

Indien wordt afgeweken van het interventiebeleid en/of de voorgeschreven werkwijze in 

dit werkvoorschrift, wordt altijd een TAV (Toelichting op Afwijken van Voorschrift) 

opgemaakt. 

7 Interventies 

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.  

 

8.1 Veiligheidsbeleid biologische agentia 

Op de pagina Veiligheidsbeleid biologische agentia is informatie en werkvoorschriften te 

vinden over dit onderwerp. In de rechterkolom is per specifieke doelgroep het mogelijke 

risico beschreven en de maatregel die moet worden genomen. 

9 Bijlagen 

n.v.t. 

 

http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/page/home/werkwijzer/dossier/arbo
http://www.vwaintranet.nl/xmlpages/page/home/dossier/arbo/veiligheidsbeleid-biologische-agentia
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