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Officiële inbewaringneming van producten 
Code BPR 21 

Versie 12  

Ingangsdatum 27-7-2021 

Versie datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 

12 27-7-2021 Kleine tekstuele aanpassingen 

11 18-02-2020 Actualisering n.a.v. de inwerkingtreding van Vo(EU) 2017/625 

10 26-08-2019 Actualiseren tekst aan de organisatiestructuur 

09 12-07-2018 
Volledige herziening in overleg met alle importteams van de NVWA. Deze 

versie vervangt de versie van 24-2-2015 

 

1 Onderwerp 

Deze procedure beschrijft de wijze waarop het officieel in bewaring nemen van zendingen 

dierlijke producten met herkomst een derde land in de Nederlandse Grenscontroleposten 

(GCP’s) wordt uitgevoerd. 

Zie voor het in officiële bewaring nemen van levende dierlijke producten tevens BPR 27 (in 

officiële bewaring nemen van levende dieren). 

 

2 Begrippen 

Zie definitielijst in het werkhandboek Grenscontroleposten (veterinair) en entrepots. 

 

3 Werkwijze 

3.1 Opstellen en verzenden bericht m.b.t. de officiële inbewaringneming 

De officiële dierenarts deelt het bericht m.b.t. de officiële inbewaringneming schriftelijk mee 

aan voor de zending verantwoordelijke exploitant met behulp van formulier 

NVWA_FBIP_002. Als de zending in een Inspectiecentrum (IC) in officiële bewaring wordt 

genomen wordt tevens de houder van het IC geïnformeerd met behulp van hetzelfde 

formulier. Op dit formulier worden de omissie(s) en de herstelafspraak medegedeeld. Waar 

mogelijk altijd het elektronische formulier uit VGC gebruiken. 

 

3.2 Mogelijkheden opslag van in officiële bewaring genomen zendingen 

• Zendingen in zeecontainers die op basis van een omissie geconstateerd bij de 

documentencontrole in officiële bewaring zijn genomen blijven op de terminal. De NVWA 

informeert de Douane ter plekke met behulp van een e-mail verstuurd vanuit VGC. De 

Douane blokkeert de container en bevestigt de blokkering van de container aan de 

NVWA op de desbetreffende werkplek. 

• De officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor de documentencontrole kan beslissen 

 de in officiële bewaring genomen zending naar het IC te sturen. 

• De zending wordt onder toezicht van de NVWA opgeslagen in het IC in de daarvoor 
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 bestemde ruimte zoals aangeduid in het opslagprotocol. De locatie van opslag wordt 

genoteerd op formulier NVWA_FBIP_002. De NVWA ziet er op toe dat de houder van het 

IC een aanduiding aanbrengt op de zending waaruit blijkt dat de zending in officiële 

bewaring is genomen. 

• De zending gaat verzegeld terug naar de terminal (zeecontainers). De NVWA informeert 

de Douane ter plekke met behulp van een e-mail verstuurd vanuit VGC. De Douane 

blokkeert de container en bevestigt de blokkering van de container aan de NVWA op de 

desbetreffende werkplek. 

• Bij officiële in bewaring neming van een zending bulkgoederen aangevoerd per zeeschip 

krijgt de Douane een verzoek tot blokkade zoals hierboven beschreven. 

• Bij groupagecontainers met keuringsplichtige en niet-keuringsplichtige goederen kan de 

NVWA toestemming verlenen voor overladen in de Douanecontroleloods (DCL). De 

keuringsplichtige goederen worden in officiële bewaring genomen en blijven in de 

oorspronkelijke container. Om deze toestemming te verkrijgen neemt de 

verantwoordelijke exploitant contact op met de NVWA. De officiële dierenarts verleent 

toestemming en geeft dit door aan de verantwoordelijke exploitant en de Douane (lokaal 

en bij de DCL) met behulp van formulier NVWA_FBIP_016 en maakt een vermelding in 

het VGC systeem. 

 

3.3 Herstel van een geconstateerde omissie in de documentencontrole 

• Een omissie geconstateerd tijdens de D-controle kan na het overleggen van een 

vervangend certificaat (dat voldoet aan de eisen genoemd in Art. 5 van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628) of document of een deugdelijke originele 

aanvullende verklaring op het oorspronkelijke certificaat, afgegeven door de 

certificerende instantie in het land van herkomst, door de officiële dierenarts worden 

hersteld. Zie bijlage II van BPR-18.  

• Een vervangend certificaat of document of een originele aanvullende verklaring kan 

uitsluitend worden geaccepteerd wanneer deze informatie bevat waarvan duidelijk is, 

dat de certificerende ambtenaar hiervan persoonlijk kennis heeft kunnen nemen en dit 

heeft kunnen controleren.  

• Het vervangend certificaat of document moet aan de volgende eisen voldoen: 

o Er moet duidelijk op staan dat het een vervanging is voor het eerder opgemaakte 

certificaat. 

o Het moet refereren naar het nummer (unieke code als vermeld in art. 89, lid 1 

onder a) van Vo(EU) 2017/625) en de afgiftedatum van het certificaat dat het 

vervangt. 

o Het moet een nieuw uniek nummer hebben en moet gedateerd zijn op de 

daadwerkelijke afgiftedatum. 

o Het moet in een originele papieren versie worden aangeboden of als elektronisch 

vervangend certificaat via IMSOC. 

• De originele aanvullende verklaring moet duidelijk verwijzen naar het officiële certificaat 

of document. 
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• Indien het vervangend certificaat of document als originele papieren versie wordt 

ingediend, wordt het oorspronkelijke exemplaar ongeldig gemaakt. Dit gebeurt door het 

plaatsen van de stempel met de tekst “INVALID”, alsmede het officiële stempel van de 

betreffende GCP en datum, NVWA-naamstempel en handtekening. Dit ongeldig 

gemaakte certificaat wordt ingescand en gekoppeld in VGC. 

• Indien de certificerende instantie het originele certificaat of document (papieren versie) 

terug wil ontvangen, wordt het oorspronkelijke exemplaar ongeldig gemaakt en kan de 

verantwoordelijke exploitant dit ophalen. De officiële dierenarts maakt hier een kopie 

van en laat de verantwoordelijke exploitant hierop tekenen (naam, bedrijf, datum en 

handtekening) voor ontvangst van het originele. Deze getekende kopie wordt bij het 

dossier van de zending gevoegd. 

• De termijn voor het indienen van een vervangend certificaat of document of een 

aanvullende verklaring is 4 weken. De verantwoordelijke exploitant wordt hiervan op de 

hoogte gesteld middels formulier NVWA_FBIP_002. Indien deze termijn overschreden 

dreigt te worden kan de verantwoordelijke exploitant een schriftelijk verzoek tot 

verlenging indienen bij de officiële dierenarts. 

• De aangegeven termijn voor het indienen van de benodigde documenten wordt bewaakt 

binnen het team. Bij niet indienen van deze documenten binnen deze termijn, wordt de 

zending geweigerd (zie BPR 22 Weigeren van producten). 

• Indien eenzelfde omissie structureel voorkomt, kan (nadat voor eerdere zendingen  

herstel is toegestaan) de zending geweigerd worden. 

• Bij snel bederfelijke producten en levende producten die binnenkomen via de luchthaven 

kan er een uitzondering gemaakt worden wanneer het een herstelbare omissie in de D- 

en/of O-controle betreft. Een conforme kopie van een nieuw certificaat (papieren versie) 

of een kopie van een aanvullende verklaring kan geaccepteerd worden op voorwaarde 

dat het origineel binnen 1 week afgeleverd wordt. Er moet dus wel een origineel 

certificaat (papieren versie) of document aanwezig zijn. Deze uitzondering geldt alleen 

wanneer de bestemming Nederland is. Indien de bestemming een andere EU-lidstaat is, 

kan deze uitzondering alleen gemaakt worden indien er een acceptatieverklaring van de 

autoriteit van de betreffende lidstaat is. Er wordt geen gewaarmerkte kopie afgegeven, 

dit is de verantwoordelijkheid en het risico van de voor de zending verantwoordelijke 

exploitant. Het naleveren van de originelen wordt bewaakt binnen het team en bij 

herhaaldelijk niet nakomen van de afspraken zal de verantwoordelijke exploitant voor 

een bepaalde tijd uitgesloten worden om van deze regeling gebruik te kunnen maken. 

• Herstel van het GGB: ontbrekende of foutieve gegevens op het GGB kunnen (eventueel 

door middel van een verzoek tot wijziging) worden hersteld door een douane- of een 

NVWA-medewerker. Zie voor verdere afhandeling GCP Procedure BPR 18. 

 

3.4 Herstel van een geconstateerde omissie in de overeenstemmingscontrole 

• Een omissie die tijdens de overeenstemmingscontrole geconstateerd is, kan na het 

overleggen van een vervangend certificaat of document of een deugdelijke originele 

aanvullende verklaring, afgegeven door de certificerende instantie in het land van 
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herkomst, onder toezicht van de NVWA worden hersteld. In dit geval geldt dezelfde 

procedure zoals beschreven bij §3.3. 

• Indien slechts een deel van de zending conform is kan de zending op verzoek van de 

voor de zending verantwoordelijke exploitant gesplitst worden. De officiële dierenarts 

staat sorteren slechts toe indien de te sorteren verpakkingen per gecertificeerde 

verpakkingseenheid voldoende uitwendige kenmerken dragen waarop gesorteerd kan 

worden. 

Het sorteren gebeurt onder hygiënisch verantwoorde omstandigheden in het IC of de 

GCP van binnenkomst onder toezicht van een NVWA-medewerker. Na sorteren wordt er 

per gesorteerde deelzending een keuringsbeslissing genomen. Het oorspronkelijke GGB 

wordt ongeldig gemaakt en voor beide deelzendingen wordt een nieuw GGB opgemaakt 

onder verwijzing naar het oorspronkelijke GGB-nummer. Het certificaat of document 

wordt aangepast. 

 

3.5 Vastleggen resultaat en berichtgeving van opheffen officiële inbewaringneming 

Het resultaat van de D/O/M-controle na de officiële inbewaringneming wordt door de 

NVWA-medewerker ingevuld in het daarvoor bestemde scherm in het VGC systeem.  

Wanneer de omissies zijn hersteld, wordt de zending vrijgegeven. De voor de zending 

verantwoordelijke exploitant wordt hierover schriftelijk geïnformeerd via het VGC systeem.  

In het geval dat de officieel in bewaring genomen container is opgeslagen op de terminal, 

verzoekt de officiële dierenarts aan de Douane ter plekke de container te deblokkeren door 

middel van een email vanuit VGC. Wanneer de zending wordt geweigerd, wordt gehandeld 

volgens GCP Procedure BPR 22 (Weigeren van producten). 

 

4 Divers 

4.1 Wettelijke basis 

De procedure is opgesteld rekening houdend met:  

• Nationale regelgeving: - Algemene wet bestuursrecht 

• EU regelgeving:  - Vo(EU) 2017/625 

                                   - Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628      

 

4.2 Hulpmiddelen 

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

• Materiaal voor verzegeling van containers (De verzegeling beschreven bij BPR 20 

materiële controle van producten). 

• Het VGC systeem. 

 

4.3 Registratie 

• Verklaring van officiële dierenarts: elektronisch formulier NVWA_FBIP_001. 

• Bericht exploitant/IC m.b.t. officiële inbewaringneming: elektronisch formulier 

NVWA_FBIP_002. 
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• Container blokkeren/deblokkeren: elektronisch formulier NVWA_FBIP_004. 

• Toestemming overladen in Douanecontroleloods: NVWA_FBIP_016. 

 

4.4 Verantwoordelijkheden 

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

 procedure. 

• De officiële dierenarts kan zich laten bijstaan door een NVWA-medewerker. 

 

4.5 Arbo 

Zie de NVWA intranetpagina over ARBO.  

http://www.vwaintranet.nl/portal/page?_pageid=35,2119196&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=284874&p_origin_pageid=35,2126915
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