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Onderwerp
Dit voorschrift beschrijft de werkwijze bij het vervallen of annuleren van een deel-GGB of
van een officieel certificaat aflevering goederen aan het vaartuig.

2

Wet- en regelgeving

2.1

EU-Regelgeving

3

•

Verordening (EU) 2017/625

•

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124

•

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128

Begrippen en definities
Begrippen zoals genoemd in het Werkhandboek Grenscontroleposten (veterinair) en
entrepots zijn van toepassing.
Begrip

Definitie

Vervallen uitslag

Uitslag waarvan de doorvoerzending het Entrepot nog niet heeft
verlaten en wordt geannuleerd

4

Benodigdheden
n.v.t.

5

Werkwijze
In geval dat een uitslag vóór vertrek uit het entrepot wordt geannuleerd, komt het
betreffende officieel certificaat of deel-GDB te vervallen.
De entrepothouder dient de annulering van de uitslag z.s.m. bij de Officiële Dierenarts (OD)
of (assistent)inspecteur (AI) te melden. Hierbij dient het gele deel-GDB met kopiecertificaat of gele officieel certificaat met de laadlijst aan de OD/AI te worden overhandigd.
Indien blijkt dat de partij wel geladen is geweest, dient de partij te worden behandeld als
retour partij (volgens voorschrift retour doorvoergoederen Entrepot K-IK-EP-W08)
De OD/AI voert de volgende stappen uit:
•

Indien partij verzegeling is aangebracht, wordt deze door de NVWA verwijderd. De
partij wordt terug opgeslagen in het entrepot.

•

De OD/AI maakt het gele exemplaar ongeldig door over de gehele diagonaal
"VERVALLEN" erop te schrijven en voorziet het van naamstempel, datum en paraaf.
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Het bijbehorende kopie-GGB/ kopie van het officieel certificaat (inclusief laadlijst) uit
de GGB/ officieel certificaat -map gelicht. Ook deze wordt ongeldig gemaakt door over
de gehele diagonaal "VERVALLEN" erop te schrijven en te voorzien van naamstempel,
datum en paraaf.

•

In “ registratie en monitoring digitaal’ (K-IK-EP-F31) wordt de vermelding door de
OD/AI doorgehaald en noteert in kolom opmerkingen “vervallen” plus initialen en
datum.

•

De OD/AI verwijdert de registratie van het GGB in Treces.

•

In de administratie-map van de NVWA “opslag controle” maakt de OD/AI een melding
van de geannuleerde partij (door bijv. een kopie van het ongeldig gemaakte officieel
certificaat of GGB).

•

Het ongeldig gemaakte, gele exemplaar van het GGB/ officieel certificaat wordt
geretourneerd aan het bedrijf.

Bij de eerstvolgende opslagcontrole wordt nagegaan of de aantallen behorende bij de
partijen die bij de vervallen documenten horen, in opslag geretourneerd zijn: zowel fysiek
als in de administratie. Ook wordt de administratie van de verzegelingen in het bedrijf
gecontroleerd, zie verder K-IK-EP-W03, Opslagcontrole.

6

Registratie en archivering

6.1

Registratie
K-IK-EP-F31, registratie en monitoring terugmelding officiële certificaat digitaal

6.2

Archivering
Na invullen van het formulier wordt zij 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.
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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.
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