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Weigeren van producten 
 
Code BPR 22  Versie 19
  
Ingangsdatum 27-7-2021 
 

Versie 
Goedkeuring 

datum 
Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 

19 27-7-2021 Kleine tekstuele aanpassingen 

18 19-05-2021 

Actualisering n.a.v. de inwerkingtreding van Vo(EU) 2017/625 en het 
uitwerken van de werkwijze speciale behandeling.  
In deze versie is ook een herziening uit 2019 n.a.v overleg importteams 
meegenomen die nog niet gepubliceerd was. 
Termijn afvoer is in overeenstemming gebracht met oa. BIPVS_11. 

17 26-08-2019 Actualiseren tekst aan de organisatiestructuur 

16 23-23-2018 Voor de bestemmingscontroles is de werkwijze aangepast in 3.1.1, 3.1.2 
en 3.1.3 

15 14-03-2016 

De inhoudelijke aanpassing bestaat eruit de speciale behandeling voor 
pluimveevlees met salmonella niet meer toegestaan wordt en niet meer als 
mogelijkheid wordt genoemd.  
Deze versie vervangt versie 14 d.d. 28-01-2016. 

 

1 Onderwerp 

Deze procedure beschrijft welke handelingen verricht moeten worden bij het weigeren van 

een zending producten van dierlijke oorsprong met herkomst een derde land, die wordt 

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 Uitvoering weigering 

•  De officiële dierenarts heeft zich bij geconstateerde onregelmatigheden overtuigd van de 

   juistheid van de bevindingen en van het feit dat deze bevindingen correct zijn 

   verkregen. 

•  De officiële dierenarts besluit een zending te weigeren op basis van: 

o de bevindingen van de D-controle en/of  

o de bevindingen van de O-controle op basis van de uitgebreide steekproef (zie BPR-

19 (Overeenstemmingcontrole van producten) en/of 

o de bevindingen van de M-controle op basis van de uitgebreide steekproef (zie BPR-

20 Materiële controle van producten) of laboratoriumonderzoek. 

• Indien in GCP Rotterdam een zending geweigerd wordt op de bevindingen van de 

documentencontrole, moet de zending met documentencontrole niet-conform naar een 

inspectiecentrum (IC) voor de definitieve weigering. 

 De dierenarts die de documentencontrole heeft uitgevoerd, schrijft het voornemen tot  

weigering in het VGC systeem. Tevens wordt de voor de zending verantwoordelijke 

exploitant middels het formulier ‘Bericht exploitant/IC m.b.t. officiële inbewaringneming’ 
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(NVWA_FBIP_002) geïnformeerd, dat de zending voor de weigering bij het IC 

aangeboden moet worden. 

 De dierenarts kan toestemming geven voor weigering vanaf de douanepost. 

 

3.1.1 Berichtgeving voornemen tot weigeren  

• Als de zending wordt geweigerd, deelt de officiële dierenarts het besluit tot weigeren 

middels formulier ‘Voornemen tot weigering’ (NVWA_FBIP_007) mee aan de volgende 

partijen: 

o De voor de zending verantwoordelijke exploitant 

o Houder van het IC (indien van toepassing); de houder van het IC laten tekenen 

voor ontvangst of middels een e-mail moet aantoonbaar zijn dat het formulier naar 

de IC-houder is gestuurd. 

• In het geval van weigering vanaf de douanepost wordt dit aangegeven middels formulier 

NVWA_FBIP_017 (Emailbericht exploitant i.v.m. akkoordbevinding weigering vanaf 

Douanepost). Dit is alleen mogelijk voor zendingen welke in hun geheel direct vanaf de 

terminal in dezelfde container weer vertrekken met bestemming ‘Terugzending’. In het 

geval van vernietiging of van containers die (gedeeltelijk) gelost worden, zal er 

voorafgaand aan de weigering altijd in het IC een officiële controle plaatsvinden. Het 

formulier NVWA_FBIP_017 wordt tegelijk opgestuurd met het formulier 

NVWA_FBIP_007 (Bericht Exploitant/IC voornemen tot weigering).  

• Indien de zending retour gaat naar de terminal (zeecontainers), wordt de container door 

de NVWA verzegeld. De NVWA informeert de Douane per e-mail via het VGC-systeem. 

De Douane blokkeert de container en bevestigt de blokkering per e-mail aan de NVWA. 

• De reden voor het voornemen tot weigering voor de gevraagde gebruiksbestemming 

wordt gemotiveerd meegedeeld, alsmede de regelgeving (zo volledig mogelijk) waarop 

de beslissing is gebaseerd. Voor de grondslag van het weigeren op basis van 

temperatuureisen, zie bijlage II. 

• De voor de zending verantwoordelijke exploitant wordt vervolgens, voorafgaand aan een 

definitief besluit tot weigering, in de gelegenheid gesteld om schriftelijk zijn zienswijze 

kenbaar te maken aan de officiële dierenarts. Dit moet uiterlijk 24 uur na het eindigen 

van de dag waarop het formulier ‘Bericht Exploitant/IC voornemen tot weigering’ 

(NVWA_FBIP_007) is gedateerd en ontvangen, ingediend worden. Volgt op deze dag een 

zaterdag, zondag of één of meer algemeen erkende feestdagen, dan wordt de termijn 

verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. 

De schriftelijke zienswijze voorzien van datum dient minimaal de volgende gegevens te 

bevatten: GGB-nummer, aard en hoeveelheid van de goederen en indien van toepassing 

het containernummer. 

• Wanneer de verantwoordelijke exploitant binnen de gestelde termijn geen gebruik 

maakt van de gelegenheid om zijn schriftelijke zienswijze in te dienen, weigert de 

officiële dierenarts de zending definitief voor de gevraagde gebruiksbestemming. Indien 

de verantwoordelijke exploitant met gegronde redenen aangeeft dat hij een langere tijd 

nodig heeft om zijn zienswijze naar voren te brengen, dan is dat in overleg met de 

officiële dierenarts mogelijk. 
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• Wanneer een schriftelijke zienswijze wordt ingediend, draagt de officiële dierenarts, 

altijd in overleg met een collega/andere afdeling, zorg voor een reactie, en wel uiterlijk 

24 uur na het eindigen van de werkdag waarop deze is gedateerd en ontvangen. Volgt 

op deze dag een zaterdag, een zondag of één of meer algemene erkende feestdagen, 

dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. De officiële 

dierenarts legt het oordeel over de zienswijze schriftelijk vast en voegt dit toe aan het 

dossier. 

• Afhankelijk van de uitkomst van het oordeel bepaalt de officiële dierenarts of de zending 

wordt vrijgegeven, en onder welke voorwaarden, of definitief wordt geweigerd. Indien 

de zending wordt vrijgegeven naar aanleiding van de schriftelijke zienswijze van de voor 

de zending verantwoordelijke exploitant, legt de officiële dierenarts zijn motivering 

schriftelijk vast (bijvoorbeeld notitie toevoegen aan schriftelijke zienswijze). 

 

3.1.2 Berichtgeving weigering 

• Als de zending wordt geweigerd, deelt de officiële dierenarts het besluit tot weigeren 

middels het formulier ‘bericht exploitant/ic besluit mbt weigering’ (NVWA_FBIP_008) 

mee aan de volgende partijen: 

o  De voor de zending verantwoordelijke exploitant 

o  Houder van het IC (indien van toepassing); de houder van het IC laten tekenen 

voor ontvangst of middels een e-mail moet aantoonbaar zijn dat het formulier naar 

de IC-houder is gestuurd. 

• De officiële dierenarts geeft op dit formulier de bestemming aan die hij voor de zending 

toestaat. Bestemmingen voor geweigerde zendingen zijn, voor zover hiertegen geen 

bezwaren bestaan in verband met de resultaten van de officiële controles en de 

gezondheidsvoorschriften of de veterinairrechtelijke voorschriften:  

o rechtstreeks over zee (GCP=zeehaven) of door de lucht (GCP=Luchthaven) naar 

een derde land,  

o speciale behandeling 

o vernietiging, 

o een ander doel. 

• Voor zendingen die naar een derde land verzonden mogen worden (m.u.v geweigerde 

doorvoerzendingen) wordt de voor de zending verantwoordelijke exploitant gelijktijdig 

met het elektronisch formulier ‘bericht exploitant/ic Besluit mbt weigering’ 

(NVWA_FBIP_008) geïnformeerd over het moeten indienen van bijlage I van deze 

procedure . 

• Voor zendingen die voor een speciale behandeling in aanmerking komen wordt de 

daarvoor beschreven werkwijze gevolgd. 

• Indien gekozen wordt voor vernietiging of vernietiging de enige mogelijke optie is, dient 

de verantwoordelijke exploitant een afspraak voor de vernietiging van de zending te 

maken bij het bedrijf waar de vernietiging gaat plaatsvinden.   

 Hiervoor zijn een paar mogelijkheden: 

o verwerking in een erkend categorie 1- of 2- verwerkingsbedrijf of  
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o rechtstreekse (mee)verbranding bij een geregistreerde 

(mee)verbrandingsinstallatie.  

• Aan de verantwoordelijke exploitant wordt gecommuniceerd dat voor verdere 

afhandeling het volgende moet worden ingediend: 

o de verklaring van de voor de zending verantwoordelijke exploitant (verklaring 1 van 

Bijlage I); 

o indien van toepassing ook verklaring 2 van Bijlage I 

o de uitgaande gegevens van de zending. 

 

3.1.3 Afhandelen geweigerde zending 

• In het geval van een definitieve weigering vermeldt de officiële dierenarts in het VGC 

systeem: 

     - de reden van weigering  

     - de nieuwe (gebruiks-)bestemming met vermelding van de uiterste termijn. 

• Wanneer de zending wordt geweigerd, blijft deze geblokkeerd onder toezicht van de 

NVWA en de Douane. Over het blokkeren worden per bedrijf schriftelijke afspraken 

gemaakt die goedgekeurd worden door de NVWA (opslagprotocol). Als de zending niet 

binnen 60 dagen na dagtekening van het formulier ‘bericht exploitant/ic Besluit mbt 

weigering’ (NVWA_FBIP_008), vanuit de GCP is afgevoerd naar een derde land of de 

speciale behandeling heeft ondergaan, wordt deze tot categorie-2 materiaal verklaard 

en ter destructie bestemd. De aangegeven termijnen worden binnen het team bewaakt. 

• Wanneer de zending niet tijdig is afgevoerd, stuurt de officiële dierenarts een 

mededeling naar de houder van het IC/de GCP en de voor de zending verantwoordelijke 

exploitant met de vermelding dat de zending binnen 5 werkdagen ter vernietiging moet 

worden aangeboden d.m.v. formulier NVWA_FBIP_023. De houder van het IC/de GCP 

en/of de verantwoordelijke exploitant moet de zending aanmelden bij het 

desbetreffende bedrijf waar de vernietiging gaat plaatsvinden. De NVWA controleert of 

de zending is afgevoerd naar het desbetreffende bedrijf waar de zending wordt 

vernietigd. Indien de zending nog aanwezig is wordt de aangewezen bevoegde NVWA 

toezichthouder d.m.v. het formulier NVWA_FBIP_024 ingelicht. 

• In het geval de zending wordt opgeslagen in het IC/de GCP, ziet de NVWA medewerker 

erop toe dat de geweigerde zending wordt opgeslagen in de hiervoor aangewezen 

ruimte en wordt voorzien van een merking (zie opslag protocol van de betreffende 

GCP/het IC). 

• Ter bevestiging van de afvoer binnen de gestelde termijn moet bewijs worden overlegd 

van: 

- vertrek uit de EU bij terugzending 

- aankomst bij de destructor  

- aankomst bij het bedrijf voor de speciale behandeling 

• Indien de zending naar een daarvoor aangewezen en erkend bedrijf gaat, moet de 

NVWA zich ervan laten overtuigen dat de zending daar ook daadwerkelijk naar 

afgevoerd en aangekomen is. Dit gebeurt met behulp van TRACES, eventueel i.c.m. een 

waarschuwings- en begeleidingsfomulier.  
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• Voor “kleine zendingen” die bij GCP Amsterdam Schiphol zijn geweigerd en die samen 

afgevoerd worden met de reststromen uit een IC met bestemming vernietiging, geldt 

een afwijkende procedure. Controles op deze zendingen vallen niet onder de 

bestemmingscontroles zoals beschreven in instructie ALIM08. 

Werkwijze afvoer geweigerde zendingen GCP Amsterdam en Maastricht: 

           In de GCP Amsterdam, luchthaven Schiphol, en in de GCP Maastricht worden 

geweigerde zendingen met bestemming vernietiging eerst in het IC opgeslagen in de 

daarvoor bestemde ruimte. Deze zendingen worden verzameld en worden vervolgens 

afgevoerd naar een bedrijf waar de vernietiging gaat plaats vinden. De zendingen 

worden onder toezicht van de Douane in een klikowagen geladen (kan geen zegel op) en 

afgevoerd naar het bedrijf waar de vernietiging zal plaats vinden. Na afvoer stuurt de 

houder van het IC het fiatvernietigingsformulier incl. overzicht van de opgehaalde 

zendingen naar de postbus van het betreffende team. Indien een geweigerde zending 

dusdanig groot is dat deze niet op bovenstaande werkwijze opgeslagen en afgevoerd 

kan worden, wordt deze zending in een verzegelde vrachtwagen afgevoerd naar het 

toegestaan vernietigingsbedrijf. De bestemmingscontrole van deze zending valt dan wel 

onder de instructie ALIM08. 

• Op het GGB in het VGC systeem wordt aangegeven wat van toepassing is. Na het 

uitprinten van het GGB (bestemd voor de voor de zending verantwoordelijke exploitant) 

worden alle vakken die niet van toepassing zijn doorgehaald op het moment dat de 

bestemming definitief is. 

• De officiële dierenarts maakt indien nodig een origineel officieel certificaat of document 

ongeldig door het plaatsen van de stempel met de volgende tekst: “EU ENTRY 

REFUSED” alsmede de officiële stempel van de betreffende GCP/het desbetreffende IC 

en datum, NVWA-naamstempel en handtekening van de officiële dierenarts.  

• Indien gewenst ontvangt de verantwoordelijke exploitant het ongeldig gemaakte 

origineel officieel certificaat of document samen met het GGB. Het afgegeven certificaat 

of document wordt gescand en gekoppeld in het VGC systeem. 

• Afhandeling van de documenten bij gedeeltelijk toegelaten zendingen na weigering: 

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. 

 

3.2  Vastleggen resultaat  

• De bevindingen bij de controle, het voornemen tot weigeren en het besluit tot weigeren 

worden indien van toepassing vastgelegd op de formulieren ‘Bericht exploitant/IC m.b.t  

officiële inbewaringneming’ (NVWA_FBIP_002), ‘Bericht exploitant/IC voornemen tot 

weigering’ (NVWA_FBIP_007) en ‘Bericht exploitant/IC Besluit mbt weigering’ 

(NVWA_FBIP_008).  

• Als de zending wordt geweigerd, wordt door de officiële dierenarts het scherm in het 

VGC systeem op de voorgeschreven wijze ingevuld. 
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• Bij registratie in TRACES dient in bepaalde gevallen een RASFF-melding te worden 

gevuld. Zie verder de ‘Aanvullende Handleiding TRACES/TNT; RASFF en Verscherpte 

Controles’. 

 

3.3 Opmerkingen 

Indien een verantwoordelijke exploitant de zending rechtstreeks ter destructie aanbiedt, 

kunnen officiële inbewaringneming en voornemen tot weigeren achterwege blijven en wordt 

de zending direct definitief geweigerd. De officiële inbewaringneming en het voornemen tot 

weigering moeten wel gemaakt worden in het VGC systeem. 

 

4 Divers 

4.1 Wettelijke basis 

De procedure is opgesteld rekening houdend met:  

EU regelgeving:  

o Verordening (EU) 2017/625 

o Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1873 (verscherpte controles) 

 

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). 

• VGC  

• TRACES 

 

4.3 Registratie 

• Afhandeling keuring: het resultaat van de keuring wordt geregistreerd in VGC en 

uitgeprint als GGB 

• Voornemen tot weigering: elektronisch formulier NVWA_FBIP_007 

• Besluit tot weigering: elektronisch formulier NVWA_FBIP_008 

• Akkoord weigering vanaf de Douanepost NVWA_FBIP_017 

• Bericht houder m.b.t. verlopen 60 dagen na weigering NVWA_FBIP_023 

• Bericht verlopen 60 dagen-termijn na weigeren NVWA_FBIP_024 

• Waarschuwings- en begeleidingsformulier NVWA_FBIP_039 

 

4.4 Verantwoordelijkheden  

• De officiële dierenarts is bevoegd tot en verantwoordelijk voor het motiveren van het 

voornemen tot weigeren en de beslissing om een zending te weigeren. 

• De officiële dierenarts is bevoegd tot en verantwoordelijk voor de correcte afhandeling 

van de registratie op de aangegeven formulieren. 

• De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle documenten 

voor het dossier van de zending. 

• De officiële dierenarts kan zich bij laten staan door een NVWA-medewerker. 
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4.5 Arbo, milieu en veiligheid 

Zie ook de NVWA intranetpagina over ARBO. 

 
4.6 Bijlagen 

• Bijlage I: Zendingen die in aanmerking komen voor een verzending naar een derde land 

binnen 60 dagen 

• Bijlage II: Toelichting temperatuureisen 
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BIJLAGE I 

 

Zendingen die in aanmerking komen voor een verzending naar een derde land binnen 60 dagen 

 

Om in aanmerking te komen voor verzending naar een derde land, moeten vóór verzending de 

volgende verklaringen overlegd worden: 

 

Verklaring 1  

 

Van toepassing voor alle geweigerde zendingen, af te geven door de voor de zending 

verantwoordelijke exploitant. 

 

Ondergetekende verklaart de zending met GGB-nummer…………………………… 

vóór………………………….(datum) te verzenden naar .............…………………………..(derde land van 

bestemming) en verklaart hiermede de bevoegde autoriteiten van genoemd derde land in kennis te 

hebben gesteld van de redenen en de omstandigheden waarom de betrokken zending niet in de 

Europese Unie in de handel kan worden gebracht. 

 

 

Verantwoordelijke exploitant: 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

 

Verklaring 2  

 

Van toepassing voor zendingen die niet naar het derde land van oorsprong, maar naar een ander 

derde land verzonden zullen worden. 

 

Deze verklaring moet afgegeven worden door de bevoegde autoriteit van het land van 

bestemming. Hierin moet verklaard worden dat de autoriteit van het land van bestemming 

geïnformeerd is over het feit, dat het een door de EU geweigerde zending betreft en dat ingestemd 

wordt met het ontvangen van de zending. In de verklaring moet de zending afdoende beschreven 

zijn: aard van de goederen, hoeveelheid, land van oorsprong, feit dat de bevoegde autoriteit 

bekend is met de reden van weigering en certificaatnummer. De verklaring moet origineel zijn en 

voorzien zijn van datum, naam ondertekenaar, handtekening, stempel, plaats van afgifte en 

autoriteit van afgifte. De verklaring kan in het Engels, Frans, Duits of Nederlands opgesteld zijn. 

Verklaringen in andere talen dienen vergezeld te gaan van een beëdigde vertaling. 
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BIJLAGE II 

 

Toelichting temperatuureisen 

 

Grondslag weigering: 

Besluiten tot weigering van import van producten van dierlijke oorsprong bestemd voor 

humane consumptie zijn gebaseerd op: 

Artikel 66 ev. van Verordening (EU) 2017/625 

 

Omzetting door VWS: 

Verordening (EU) 2017/625 is rechtstreeks van toepassing maar is ook door middel van de 

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële Activiteiten 

door VWS geïmplementeerd.  

 

Temperatuureisen in Verordening (EG) 853/2004: 

Weigeringsgrondslag: 

Artikel 66 ev. van Verordening (EU) 2017/625 en artikel 6, eerste lid, onder c van 

Verordening (EG) 853/2004 en de juiste bepaling van Verordening (EG) 853/2004 (d.w.z. 

bijlage III, sectie ….enz.)   

 

Temperatuureisen niet in Verordening (EG) 853/2004: 

Weigeringsgrondslag: 

Artikel 66 ev. van Verordening (EU) 2017/625 en de juiste nationale bepaling: 

Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 15, 

Warenwetregeling diepgevroren levensmiddelen, artikel 4 en 

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen art. 2.1 en art. 2.4 (verbodsbepalingen) 
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