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Overeenstemmingscontrole van producten 

 

Code BPR_19          Versie 12 

Ingangsdatum 27-7-2021 

Versie datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 

12 27-7-2021 Kleine tekstuele aanpassingen  

11 14-12-2019 Actualisering n.a.v. de inwerkingtreding van Vo(EU) 2017/625 

10 26-08-2019 Actualiseren tekst aan de organisatiestructuur 

09 01-12-2015 Gewijzigde opmaak volgens sjabloon 

 

1 Onderwerp 

Deze procedure beschrijft de overeenstemmingscontrole (O-controle) van zendingen 

producten van dierlijke oorsprong met herkomst een derde Land, die worden aangeboden 

bij een Nederlandse Grenscontrolepost (GCP) voor invoer of doorvoer. 

 

2 Begrippen 

Zie definitielijst in het werkhandboek Grenscontroleposten (veterinair) en entrepots 

 

3 Werkwijze 

3.1 Algemeen 

De O-controle wordt uitgevoerd met het (gescande) originele officiële certificaat of 

document en indien nodig de vooraanmelding (deel I van het GGB). 

 

Bij de O-controle, uitgevoerd door een NVWA-medewerker wordt het volgende vastgesteld: 

• De gegevens in het begeleidend certificaat of document stemmen overeen met de 

kenmerken van de zending. Indien het een verzegelde container betreft waarbij het 

zegelnummer een integraal onderdeel uitmaakt van het certificaat of document, 

wordt gecontroleerd of de verzegeling intact is en of de daarop vermelde gegevens 

overeenstemmen met de gegevens op het certificaat of document. Indien wordt 

vastgesteld dat het zegelnummer op de container niet overeenkomt met het 

zegelnummer vermeld in het begeleidende document vindt altijd een ‘open’ controle 

plaats. 

• De O-controle wordt uitgevoerd op 1% van de verpakkingseenheden van de totale 

zending met een minimum van 2 verpakkingseenheden en een maximum van 10 

verpakkingseenheden, waarbij deze 1% een representatief deel vormt van de totale 

zending. Voor containers betekent dit een ad random selectie door de gehele 

zending. De NVWA-medewerker ziet er op toe welke verpakkingseenheden uit de 
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zending genomen worden of wijst deze aan. Indien de eindverpakking geopend 

wordt, wordt deze weer gesloten met het inspectielabel. Indien met deze steekproef 

de O-controle niet volledig kan uitgevoerd worden kan de NVWA-medewerker 

beslissen meer verpakkingen te selecteren. 

• Bij onverpakte producten wordt vastgesteld, dat er overeenstemming bestaat ten 

aanzien van de aard van de producten, het containernummer en/of de naam van 

het transportmiddel met de vermelding op het certificaat of document.   

• Ontheffingen van de NVWA voor een bepaald product en een bepaald derde land, 

stelt bestaande regelgeving en instructies voor dat product en dat derde land buiten 

werking. Er moet wel overeenstemming bestaan tussen de kenmerken van de 

zending en de gegevens op de documenten die erbij aangeleverd worden. 

• Bij het vaststellen van een omissie wordt de officiële dierenarts bij de O-controle 

betrokken en bepaalt hij wat er verder dient te gebeuren. De O-controle wordt 

minimaal uitgebreid met de aantallen volgens de Bijlage. Op dit moment kan de 

officiële dierenarts besluiten tot een volledige M-controle. Dit wordt door de officiële 

dierenarts aangegeven op het GGB in het VGC systeem.   

• De verzegeling na afloop van de keuring wordt, indien van toepassing, beschreven 

bij BPR-20 Materiële controle van producten. 

 

3.2 Specifiek 

3.2.1  De bestemming van de zending is invoer  

• De NVWA-medewerker stelt vast dat de vermeldingen op het certificaat of 

document in overeenstemming zijn met het transportmiddel, met de producten en 

met de vermeldingen op de verpakkingen van de producten. 

• De aanwezigheid van officiële stempels of identificatiemerktekens of -codes voor 

identificatie van het land van oorsprong en de EU-erkende inrichting van oorsprong 

wordt gecontroleerd.  

• Tevens wordt vastgesteld, dat producten in eindverpakking en/of onmiddellijke 

verpakking zijn voorzien van de specifieke etikettering, zoals voorgeschreven in de 

relevante wetgeving (zie Import Veterinair Online). 

• Overeenstemmingscontrole aan de hand van container- en zegelnummer (= RC+Z) 

kan plaatsvinden bij die zendingen die voldoen aan volgende voorwaarden:  

- De zending is niet geselecteerd voor een materiële controle.  

- De zending is geladen in een vervoerseenheid die gesloten en verzegeld is.  

- De zegels op deze vervoerseenheid zijn intact en zijn aangebracht door of 

onder toezicht van de  bevoegde autoriteit die het officiële certificaat of 

document voor deze zending heeft afgegeven.  

- Het container- en zegelnummer is vermeld op het begeleidende officiële 

certificaat of document. 

   

3.2.2  De bestemming van de partij is doorvoer  
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•      Overeenstemmingscontrole aan de hand van container- en zegelnummer (= RC+Z) 

kan plaatsvinden bij die zendingen die voldoen aan volgende voorwaarden:  

- De zending is niet geselecteerd voor een materiële controle.  

- De zending is geladen in een vervoerseenheid die gesloten en verzegeld is.  

- De zegels op deze vervoerseenheid zijn intact en zijn aangebracht door of 

onder toezicht van de  bevoegde autoriteit die het officiële certificaat of 

document voor deze zending heeft afgegeven.  

- Het container- en zegelnummer is vermeld op het begeleidende officiële 

certificaat of document. 

•      Als de zending aan bovenstaande voorwaarden voldoet, volgt er een zegelcontrole in 

een Grenscontrolepost (GCP) of in een Inspectiecentrum (IC). De NVWA-

medewerker controleert aan de hand van het officiële certificaat of document de 

zegelnummers. Indien conform geeft de officiële dierenarts dit aan op het GGB in 

het VGC systeem. Indien het zegelnummer niet overeenkomt wordt een ‘open’ O-

controle uitgevoerd. 

• Zegelcontrole op de terminal is toegestaan. !! Let er wel op dat deze werkwijze nog 

inhoudelijk kan aangepast worden als de procedures voor doorvoer/erkende 

entrepots worden herzien.  

Bij Zegelcontrole op de terminal wordt de keuring door de voor de zending 

verantwoordelijke exploitant aangevraagd bij het Team van de afdeling 

Importkeuring dat op de douanepost werkzaam is.  

De NVWA-medewerker geeft schriftelijk informatie door aan de douanemedewerker 

op de terminal of op het Inspectiecentrum (IC) over de te controleren container(s). 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van formulier NVWA/F-BIP-018. De 

douanemedewerker noteert alle zegelnummers van de container op het formulier en 

stuurt dit terug naar de NVWA-medewerker. De NVWA-medewerker controleert aan 

de hand van het certificaat de zegelnummers. Indien conform geeft de officiële 

dierenarts dit aan op het GGB in het VGC systeem. Indien het zegelnummer niet 

overeenkomt gaat de container voor O-controle naar een IC en wordt een ‘open’ O-

controle uitgevoerd 

•       Als de zending niet aan bovenstaande voorwaarden voor het uitvoeren van een 

zegel-controle voldoet, volgt er altijd een ‘open’ O-controle. Zie 3.1 en 3.2.1 voor de 

werkwijze hiervan. 

• De beslissing ‘toelaatbaar voor doorvoer naar’ (vak II.11 van het GGB) wordt door   

de officiële dierenarts geselecteerd in het VGC systeem.  

•      Het vervoermiddel wordt na de officiële controle verzegeld door de NVWA en kunnen 

(rechtstreeks, zonder lossen of opsplitsen) vervoerd worden naar een GCP van 

uitgang, een erkend entrepot, een militaire basis van de NAVO of de VS op het 

grondgebied van de EU of een vaartuig dat de EU verlaat waarbij de zending 

bestemd is als scheepsbevoorrading. Dit vervoer dient binnen de 15 dagen plaats te 

vinden. 
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3.2.3 De bestemming van de zending is doorvoer met vervoer naar een erkend entrepot 

of een vaartuig dat de EU verlaat 

!! Deze werkwijze kan nog inhoudelijk aangepast worden als de procedures voor 

doorvoer/erkende entrepots worden herzien. 

• Bij de overeenstemmingscontrole dient er op welke manier dan ook een link te kunnen 

 worden gelegd tussen het document en de verpakkingen/de zending. 

Vóór opening van de container dienen het container- en zegelnummer te worden 

gecontroleerd, indien één of beiden vermeld staan op het certificaat. 

De NVWA controleert vervolgens de volgende 7 mogelijke kenmerken: 

1. nummer zegel 

2. nummer container 

3. land van oorsprong 

4. erkenningsnummer productiebedrijf 

5. diersoort 

6. bereidingswijze 

7. nummer certificaat (vlees) of identificatienummer certificerende ambtenaar 

(vis). 

Let wel, geen van deze laatste 5 vermeldingen zijn verplicht op de verpakkingen, maar 

als ze aanwezig zijn dienen ze overeen te stemmen met dezelfde vermeldingen op het 

certificaat. 

Op overige vermeldingen op de verpakkingen wordt niet gecontroleerd.   

In het hypothetische geval van blanco dozen kan de O-controle alleen als conform 

worden beoordeeld indien zowel container- als zegelnummer vermeld staan op het 

certificaat en beiden conform zijn bij de controle.  

• De beslissing ‘toelaatbaar voor niet conforme goederen’ (vak II.14 van het GGB wordt 

door de officiële dierenarts geselecteerd in het VGC systeem.  

• De voor de zending verantwoordelijke exploitant ontvangt naast het GGB ook een       

officieel certificaat volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2128 indien de goederen 

bedoeld zijn als bevoorrading van een vaartuig dat de EU verlaat. 

 

3.2.4 Retourzending 

De overeenstemmingscontrole bij een retourzending wordt uitgevoerd door de NVWA-

medewerker zoals beschreven in BPR-30 (Retourzendingen). 

 

3.3  Afhandelen van vastgestelde omissies 

• Indien de vastgestelde omissies geen aanleiding zijn tot officiële inbewaringneming of 

weigeren omschrijft de officiële dierenarts zijn argumentatie voor goedkeuring in de 

verklaring officiële dierenarts NVWA_FBIP-001. 

• Indien de vastgestelde omissies hersteld kunnen worden, wordt gehandeld volgens BPR-

21 (Officiële inbewaringneming van producten). 

• Indien de vastgestelde omissies niet hersteld kunnen worden, wordt gehandeld volgens 

BPR-22 (Weigeren van producten) 
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3.4  Vastleggen resultaat overeenstemmingscontrole en archivering van de  

            documenten 

• Het registratieformulier D-, O- en M-controle (NVWA_FBIP_028 en NVWA_FBIP_013)) 

 moet voor ieder product gebruikt worden. De bevindingen van de O-controle worden op  

 dit formulier ingevuld. Het formulier wordt tevens gebruikt voor het vastleggen van: 

o De volgnummers van de inspectielabels van de desbetreffende GCP door de 

 teams van de afdeling Importkeuring te Rotterdam. Deze worden gebruikt voor het 

identificeren en als sluitlabel van de door de NVWA geïnspecteerde 

verpakkingseenheden. 

o Het vastleggen van het zegelnummer, indien de zending na de veterinaire controle 

opnieuw wordt verzegeld door de NVWA. 

• Op het ingevulde formulier wordt duidelijk de naam en/of naamstempel en paraaf van 

 de uitvoerende (assistent) inspecteur ingevuld. 

• Achter het  registratieformulier D-, O- en M-controle worden alle overige originele 

 formulieren en documenten voortkomend uit de GCP procedures die tot de uiteindelijke 

 beslissing hebben geleid gevoegd en verstuurd naar het archief. 

• Op het kantoor van de NVWA te Zwijndrecht of op het kantoor van de desbetreffende 

GCP wordt er één dossier gevormd van het originele officiële certificaat of document en 

de documenten genoemd in bovenstaand punt.  

• Het GGB wordt ingevoerd in TRACES. Het TRACES-nummer wordt geregistreerd op 

Registratieformulier D-, O- en M-controle (NVWA_FBIP_028 en NVWA_FBIP_013). 

• De facturatie gebeurt elektronisch in VGC onder factuurregels. Na controle op  juistheid 

 (o.a. IC) kan een factuur aangevinkt worden. 

• De keuringsbeslissing wordt door de officiële dierenarts aangegeven in het VGC 

systeem. Voor alle onderdelen geldt, aangeven op het GGB in VGC wat van toepassing 

is. Voor gemonitorde producten zie ALIM08 Bestemmingscontrole gemonitord vervoer. 

• Het GGB, vanuit het VGC systeem geprint en bestemd voor de begeleiding van de 

partij, wordt voorzien van de handtekening van de officiële dierenarts en het officiële 

stempel van de betreffende GCP (vak II.20 en II.21). Alle vakken die niet van 

toepassing zijn worden doorgehaald. 

• De officiële dierenarts waarmerkt vanuit het VGC systeem één kopie van het officiële 

certificaat of document door het plaatsen van een officiële kopie-waarmerkstempel, zijn 

of haar naam, handtekening en datum. 

• Als de partij wordt toegelaten tot het grondgebied van de EU ontvangt de 

Voor de zending verantwoordelijke exploitant deze gewaarmerkte kopie samen met het 

originele GDB. 

 

4 Divers 

4.1 Wettelijke basis 

De procedure is opgesteld rekening houdend met:  

EU regelgeving 
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• Verordening (EU) 2017/625 

• Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 

• Gedelegeerde Verordening (EU 2019/2124 

• Product specifieke eisen (zie IVO) 

5.2   Nationale regelgeving 

•  

4.2 Hulpmiddelen 

• Import Veterinair Online / webdossiers import op internet NVWA / interne instructies 

• VGC 

• Traces  

 

4.3 Registratie 

• Het resultaat van de O-controle wordt geregistreerd in het VGC-systeem en uitgeprint 

als GGB. 

• Verklaring van officiële dierenarts bij accepteren van een omissie: elektronisch formulier 

NVWA_FBIP_001 

• Registratieformulier D-, O- en M-controle voor de teams van de afdeling Importkeuring 

te Rotterdam (NVWA_FBIP_028) 

• Registratieformulier D-, O- en M-controle voor de overige teams (NVWA_FBIP_013) 

 

4.4 Verantwoordelijkheden 

• De assistent inspecteur en de officiële dierenarts zijn bevoegd om de O-controle uit 

 te voeren. 

• De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen in de 

 deze procedure. 

• De officiële dierenarts kan zich bij laten staan door een NVWA medewerker. 

 

4.5 Arbo, milieu en veiligheid 

Zie de NVWA intranetpagina over ARBO. 

 

4.6 Opmerkingen 

 De formulieren “Verklaring Officiële Dierenarts” zoals genoemd bij 3.3 worden onder de 

verantwoordelijkheid van de teamleider met de officiële dierenartsen besproken in een 

werkoverleg met het doel: 

• Uniformiteit van handelingen te verkrijgen binnen het team en de afdeling 

Importkeuring. 

• Vast te stellen of er een officiële klacht naar de bevoegde buitenlandse autoriteit en een 

waarschuwing naar de voor de zending verantwoordelijke exploitant moet worden 

gestuurd. In dat geval wordt (een kopie van) het dossier door de teamleider 

overgedragen aan het afdelingshoofd Importkeuring. Het afdelingshoofd Importkeuring 

onderneemt de volgende acties: 
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1. Verzenden van een officiële klacht naar de bevoegde buitenlandse autoriteit:  

Het afdelingshoofd Importkeuring omschrijft de klacht in een nota gericht aan het 

Divisiehoofd Veterinair & Import en voegt (een kopie van) het dossier bij deze nota 

en verzoekt het Divisiehoofd deze nota te versturen. Binnen drie maanden 

informeert het afdelingshoofd Importkeuring bij het Divisiehoofd Veterinair & 

Import naar de resultaten en verstuurt dit naar de teamleiders van de afdeling 

Importkeuring.  

 

2. Verzenden van een waarschuwing naar de voor de zending verantwoordelijke 

exploitant:  

Het afdelingshoofd Importkeuring informeert per e-mail de voor de zending 

verantwoordelijke exploitant en de betreffende belangenverenigingen (zoals het 

AIP). Daarbij wordt een termijn aangegeven waarna de omissie niet meer 

geaccepteerd wordt. Alle teamleiders van de afdeling Importkeuring krijgen hiervan 

een afschrift.  

 

 

Bijlage: Uitbreiding steekproef bij onregelmatigheid  
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Bijlage 

    Uitbreiding steekproef bij onregelmatigheid. 

 

Aantallen bij productie eenheden < 1 kg. netto gewicht 

Aantal productie eenheden Aantal monsters 

< 4800 13 

4801 - 24000 21 

24001 - 48000 29 

48001 - 84000 48 

84001 - 144000 84 

144001 - 240000 126 

≥ 240001 200 

 

Aantallen bij productie eenheden > 1 kg. en < 4,5 kg. netto gewicht 

Aantal productie eenheden Aantal monsters 

< 2400 13 

2401 - 15000 21 

15001 - 24000 29 

24001 - 42000 48 

42001 - 72000 84 

72001 - 120000 126 

≥ 120001 200 

 

Aantallen bij productie eenheden > 4,5 kg. netto gewicht 

Aantal productie eenheden Aantal monsters 

< 600 13 

601 - 2000 21 

2001 - 7200 29 

7201 - 15000 48 

15001 - 24000 84 

24001 - 42000 126 

≥ 42001 200 

 

 

 

 


	1 Onderwerp
	2 Begrippen
	3 Werkwijze
	4 Divers
	4.1 Wettelijke basis
	4.2 Hulpmiddelen
	4.3 Registratie
	4.4 Verantwoordelijkheden
	4.5 Arbo, milieu en veiligheid
	4.6 Opmerkingen


