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Noodprocedure afdeling Importkeuring 
Code BIPVS-20         versie 02 
  
ingangsdatum 01-05-2018  
 

Versie datum Toelichting 

02 1 mei 2018 Naamswijziging titel document in: Noodprocedure afdeling 
Importkeuring 

01 18 januari 2018 Samenvoeging van verschillende noodprocedures in de BIP 

   

 

1 Onderwerp 

Deze noodprocedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden indien er een storing 

optreedt, waardoor het digitaal aanmelden en/of afhandelen van veterinaire partijen 

tijdelijk niet mogelijk is. Deze storing kan o.a. optreden in VGC, TRACES, de software van 

de belanghebbende bij de lading, Port Community Systemen en/of bij de Douane. 

 

2 Begrippen 

Zie Werkhandboek Buitengrens Inspectieposten (veterinair) en entrepots 

begripsbepalingen. 

 

3 Werkwijze 

3.1 Algemeen 

NVWA inventariseert de breedte van de storing en maak gebruik van andere hulpmiddelen 

zoals  andere werkplekken, de laptop, telefoon, etc. 

Afhankelijk van waar de storing ligt (NVWA, Douane of belanghebbende), informeert de 

betreffende partij bij het ontstaan en het opheffen van de storing de andere partijen: 

- de keurpunthouders 

- de Douane (GDB-blok) 

- de NVWA (teamleden, teamleider) 

- het functioneel applicatiebeheer VGC (NVWA pb VGC Applicatiebeheer: vgc@nvwa.nl, 

088-2231116) en/of Dictu: 088-6028888, afhankelijk van het type storing. 

Wanneer de storing niet binnen een uur na de melding is opgelost en er geen zicht is op 

een spoedige oplossing, wordt er overgestapt op de noodprocedure. 

De NVWA op locatie neemt deze beslissing en informeert vervolgens alle betrokkenen. 

Zie voor specifieke informatie per BIP bijlage 4. 

 
3.2 Storing in VGC 

3.2.1 De controles 

D-controle: 

• De belanghebbende bij de lading verzendt, indien nog niet in het bezit van de NVWA of 

Douane, een digitale kopie van het gezondheidscertificaat tezamen met alle gegevens uit

mailto:vgc@nvwa.nl
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de vooraanmelding naar de Douane (GDB-blok). Zie 3.2.2. als de partij géén GDB nummer 

heeft. Voor de gegevens uit de vooraanmelding kunnen de formulieren VGC 12010F of 

12011F voor producten respectievelijk levende dieren uit de bijlagen, een print screen van 

de vooraanmelding of andere documenten waar al deze gegevens op staan gebruikt worden. 

Indien de partij bekend is in TRACES, kunnen deze gegevens gebruikt worden als 

vooraanmelding. Zie voor de mailadressen per BIP bijlage 4. 

• Het originele gezondheidscertificaat (of –document) wordt bij de Douane ingeleverd. 

De Douane verricht zoals gebruikelijk de D(ocumenten)-controle. 

Zie voor de overdracht tussen de Douane en de NVWA bijlage 4. 
 

O- / M- (F-)-controle: 

• De NVWA voert de keuring uit en vermeldt de resultaten op het DOM-formulier 

(NVWA_FBIP_013 en/of NVWA_FBIP_028). Op het DOM-formulier wordt ook vermeld: 

“noodprocedure”. 

• Het verplichte percentage RC (Reduced Checks) wordt zoveel mogelijk aangehouden en er 

wordt gecontroleerd op eventueel verplicht laboratoriumonderzoek. Wanneer TRACES een 

materiële controle adviseert, wordt dit advies opgevolgd. Zie tevens de website van de 

NVWA voor de lijst met reduced checks (ALIM06) en een overzicht van lopende artikel 24 

onderzoeken in TRACES (zie webdossier: import dieren en producten van dierlijke 

oorsprong – documenten). 

• Indien de partij wordt goedgekeurd wordt de partijbeslissing ingevoerd in TRACES. Als de 

partij niet in TRACES staat, zet de NVWA de partij er in. Het CVED wordt (in de gewenste 

taal; Engels is altijd goed) vanuit TRACES geprint, gestempeld en ondertekend en 

afgegeven tezamen met het gewaarmerkte kopie gezondheidscertificaat. Op het DOM- 

formulier wordt aangegeven dat er een uit TRACES geprint GDB is afgegeven. In het geval 

van aanhouding of (voornemen tot) weigering worden de formulieren via intranet (of via de 

T-schijf of USB-stick) opgevraagd. 

• De partijen die afgehandeld zijn via de noodprocedure worden door de NVWA in een 

Excelbestand op de T-schijf gezet. 

• Als VGC weer operationeel is, wordt de partij alsnog in VGC verwerkt en het papieren 

dossier gecompleteerd. De Douane vermeld het resultaat van de D-controle in het VGC- 

systeem en koppelt de certificaten. De NVWA vult VGC verder in, waarbij gelet wordt of de 

vooraanmelding overeenkomt met TRACES, en maakt het dossier compleet. Wanneer een 

GDB uit TRACES is geprint, wordt er geen GDB meer afgegeven uit VGC. Als de partij twee 

keer in TRACES staat, blijft de melding die gedaan is tijdens de noodprocedure geldig. Het 

TRACES-bericht die mogelijk tijdens het afwerken van het GDB in VGC ontstaat, wordt 

verwijderd. 

 
3.2.2 Aanvullingen indien partij géén GDB nummer heeft 

Zie 3.2.1; In het onderwerp van de mail van de belanghebbende naar de Douane wordt in 

plaats van het GDB-nummer minimaal het containernummer of het AWB (AirWayBill) 

nummer genoemd. De Douane voorziet de documenten van een noodnummer, welke wordt 
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toegekend uit het register noodprocedure VGC. De NVWA gebruikt dit door de Douane 

toegekende nummer bij de invoer in TRACES als ‘lokaal referentienummer’. 

Zodra de storing hersteld is, zet de belanghebbende bij de lading de partijen in VGC en 

meldt het GDB-nummer onder vermelding van het noodnummer en partij gegevens aan de 

NVWA en de Douane. 

De melding in TRACES die tijdens de noodprocedure is gedaan (met het door de Douane 

toegekende noodnummer als lokaal referentienummer), wordt gekopieerd als vervanging. 

Hierbij wordt het GDB-nummer achter het noodnummer vermeld bij lokaal 

referentienummer in TRACES (dus het noodnummer als eerste laten staan, spatie en 

vervolgens het GDB-nummer erachter zetten). Het TRACES-bericht die mogelijk tijdens het 

afwerken van het GDB in VGC ontstaat, wordt verwijderd. 

 

 

 
3.3 Storing in TRACES en VGC 

Bijlage III wordt afgegeven met een gewaarmerkt kopie certificaat, waarbij het GDB later 

wordt verstrekt (zie verder 3.2). Beide situaties (wel of geen GDB-nummer) zijn mogelijk. 
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3.4 Verantwoordelijkheden 

De NVWA-medewerkers uit de verschillende importteams informeren hun eigen teamleider 

(na 17:00 uur het managementpiket) en in samenspraak wordt de beslissing genomen om 

over te gaan tot de noodprocedure. 

De teamleider informeert het afdelingshoofd Importkeuring, die vervolgens 

verantwoordelijk is voor de communicatie met de overige betrokken afdelingen (informatie 

management, communicatie, en andere). 

Na het beëindigen van de noodprocedure is de Douane verantwoordelijk voor het herstel 

van de onderdelen die zij tijdens het reguliere proces uitvoeren. 

De NVWA is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. 
 
 
 

4 Arbo, milieu en veiligheid 

nvt 
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5 Divers 

5.1 Bijlagen 
Bijlage I: 12010F Invulformulier producten 

 

Bijlage I: 12010F Invulformulier producten 
1.Verzender/exporteur: 2.Referentienummer GDB: 
Naam:  
Adres: Buitengrensinspectiepost: 
Postcode/plaats: 
Land: Nummer Animo-eenheid: 

3. Geadresseerde: 4.Belanghebbende bij de lading: 
Naam: Naam: 
Adres: Adres: 
Postcode/plaats: Postcode/plaats: 
Land: Land: 

5.Importeur: 6.Land van oorsprong +ISO code: 
Naam:  
Adres: 7.Land van verzending + ISO code: 
Postcode/plaats: 
Land: 
9.Aankomst in BIP(verwachte datum) 10.Veterinaire documenten: 

 Nummers: 
11.Naam van vaartuig/vluchtnummer: 

 
Nr. vrachtbrief/Nr. luchtvrachtbrief: 

Datum van afgifte: 
Inrichting van oorsprong: 
Veterinaire erkenningsnummers: 

12.Aard van goederen, aantal en soort 13.Productcode (GN-code, tenminste de eerste 
verpakking: 4 cijfers): 

 14.Brutogewicht: 

 
Temperatuur: gekoeld bevroren 

15.Nettogewicht: 

ambient 

16.Zegelnummer en containernummer: 
17. Overlading naar: 
EU BIP(nummer animo eenheid): 
Derde land(iso code) 

18. Doorvoer naar derde land: 
Derde land + ISO code 
BIP van uitgang + Nummer Animo-eenheid 

19.Overeenstemming met EU eisen: 
Overeenstemming: 
Geen overeenstemming 

20. Voor wederinvoer: 

21.Voor de interne markt: 22.Voor partijen die niet aan de voorschriften voldoen: 
Douane-entrepot Registratienummer: 
Vrije zone of vrij entrepot: Registratienummer: 
Leverancier vaartuigen         Naam: 
Vaartuig Haven: 

 
 
 
 
 
 
  

Menselijke consumptie 
Diervoeder 
Farmaceutisch gebruik 
Technisch gebruik 
Anders 
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titel Noodprocedure afdeling Importkeuring 

code BIPVS-20 versie 02 ingangsdatum 01-05-2018 

 
 

23.Verklaring: Ondertekening: 
Ondergetekende, belanghebbende bij de hierboven omschreven 
lading, verklaart dat, voor zover hij weet, de in deel I van dit 
document vervatte verklaringen waar en volledig zijn en stemt er 

Plaats en datum: 
Naam van de ondertekenaar: 

mee in de wettelijke voorschriften van Richtlijn 97/78/EG na te  

leven, inclusief betaling voor veterinaire controles, voor het 
opnieuw accepteren van een partij die na doorvoer door de EU 
naar een derde land is afgewezen (artikel 11, lid 1, onder c), en 

Handtekening: 
eventuele kosten voor vernietiging.  
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Bijlage II: VGC 12011F Invulformulier levende dieren 

 

Bijlage II: VGC 12011F Invulformulier levende dieren 

1.Verzender/exporteur: 2.Referentienummer GDB: 
Naam:  
Adres: Buitengrensinspectiepost: 
Postcode/plaats: Nummer Animo-eenheid: 
Land: 
3. Geadresseerde: 4.Belanghebbende bij de lading: 
Naam: Naam: 
Adres: Adres: 
Postcode/plaats: Postcode/plaats: 
Land: Land: 
7.Importeur: 
Naam: 

5.Land van oorsprong 
+ISO code: 

6.Land van verzending + 
ISO code: 

Adres:   

8. Leveringsadres: 
Naam: 
Erkenningsnummer: 
Adres: 
Postcode: 
Land: ISO code: 

Postcode/plaats: 
Land: 

9.Aankomst in BIP(verwachte datum): 10.Veterinaire documenten: 
Tijd: Nummers: 

 

Datum van afgifte: 11.Transportmiddel: 
Vliegtuig  Schip Spoorwagen 
Voertuig Overige 
Identificatie: 
Referentienummer: 

Begeleidende document(en): 
Nummer(s): 

12.Diersoort/ras: 13.Productcode (GN-code, tenminste de eerste 4 
cijfers): 

14.Aantal dieren: 

15.Aantal verpakkingen: 

16.Dieren gecertificeerd voor/als: 
Fokken/productie Mesten Slacht Erkende instellingen Gezelschapsdieren Quarantaine 
Geregistreerde paardachtigen  Heruitzetting Circus,tentoonstelling Overige 
17. Zegelnummer en containernummer: 
18. Overlading naar: 
EU BIP (eenheidsnummer): 
Derde land (iso code) 

19. Doorvoer naar derde land: 
Derde land + ISO code 
BIP van uitgang + eenheidsnummer: 

20.Voor invoer of tijdelijke toelating: 21. Lidstaten van doorvoer: 
Invoer  
Wederinvoer van paarden Lidstaat + ISO code: 
Tijdelijke toelating van paarden Lidstaat + ISO code: 
Datum van uitslag: Lidstaat + ISO code: 
Plaats van uitgang:  

22. Vervoermiddel na het passeren van 
BIP: 

Vliegtuig: 
Vluchtnummer 

Schip Naam: 
Spoorwagon Registratie     

nummer: 
Voertuig Kenteken: 
Overige 

23. Vervoerder: 
Naam: 
Erkenningsnummer: 
Adres: 
Postcode: 
Land: 

 24. Reisschema: Ja Nee 
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25.Verklaring: Ondertekening: 
Ondergetekende, belanghebbende bij de hierboven 
omschreven lading, verklaart dat, voor zover hij weet, de 
in deel 1 van dit document vervatte verklaringen waar en 

Plaats en datum: 
Naam van de ondertekenaar: 

volledig zijn en stemt ermee in de wettelijke voorschriften  

van de Richtlijn 91/496/EEG na te leven, inclusief 
betaling voor veterinaire controles, alsook voor Handtekening: 
terugzending van partijen, voor quarantaine of isolatie  

van de dieren, of zo nodig de kosten van euthanasie en  

vernietiging.  
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Bijlage III: 
 
 

Datum: 

Certificaatnummer: 

Lokaal referentienummer: 

Containernummer/AWB: 

Eventuele overige partij specifieke gegevens: 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Wegens storing in het systeem Veterinaire Grens Controle van de NVWA en het 

Europese systeem TRACES is het op dit moment niet mogelijk om een GDB uit te 

printen. De partij is goedgekeurd, maar het GDB zal op een later tijdstip aan de 

belanghebbende bij de lading worden verstrekt. 

 
Onze excuses voor het ongemak. 

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Divisie Veterinair & Import 

 
Buitengrens Inspectie Posten Ronde BIP-stempel: 

 
 
 
 
 
 

(Naamstempel + paraaf) 

Let op: Indien achteraf blijkt dat de partij bemonsterd had moeten 

worden in het kader van artikel 20 of 24 van Richtlijn 97/78/EG, zal de 

partij teruggeroepen worden. 
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Bijlage IV: BIP-specifieke informatie 
 

BIP Amsterdam 

Contactgegevens: 

Douane 

E-mail: Douane.dsc.vwa.frontoffice@belastingdienst.nl 

Telefoonnummer: 06-11277825 (GDB blok) 

 
NVWA 

E- mail: digitaleDcontrole@nvwa.nl of postbus Nvwa pb VI digitale D controle. 

Telefoonnummer: 020-4057903 

 
Aanvulling op 3.2.1. 

In de mail van de Douane naar de NVWA op het keurpunt wordt vermeld: 

- de uitslag van de D-controle; 

- een kopie van het gezondheidscertificaat; 

- de gegevens uit de vooraanmelding; 

- eventuele verdere informatie of documenten (zoals het vangstcertificaat). 
 

Als de Douane alleen niet kan koppelen mailt de Douane een scan van het 

gezondheidscertificaat naar de NVWA. De NVWA koppelt het certificaat in VGC. 

De Douane vermeldt de uitslag van de D-controle in VGC. 

 
Als de Douane niet in VGC kan, maar de NVWA wel, mailt de Douane een scan van het 

gezondheidscertificaat naar de NVWA met daarbij vermeld de uitslag van de D-controle. De 

NVWA zet deze uitslag in VGC, koppelt de mail van de Douane en het 

gezondheidscertificaat in VGC. 

 
Indien er ook geen mailverkeer mogelijk is, wordt het kopiecertificaat en het originele 

certificaat met vooraanmelding op papier ingediend bij de Douane. De Douane verricht te 

D-controle en zet de uitslag op een overdrachtsformulier. Vervolgens wordt alles in een 

gesloten en verzegelde envelop gedaan. De belanghebbende brengt de envelop vervolgens 

naar de NVWA op het betreffende keurpunt. 

De NVWA handelt de partij via TRACES af. 
 

BIP Rotterdam 

Contactgegevens: 

Douane 

E-mail: Douane.DRH.VWA.Reeweg@belastingdienst.nl 

Telefoonnummer: 088-1515303 

mailto:Douane.dsc.vwa.frontoffice@belastingdienst.nl
mailto:digitaleDcontrole@nvwa.nl
mailto:Douane.DRH.VWA.Reeweg@belastingdienst.nl
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llNVWA keurpunten 

E-mail: ZWkeurpunten@nvwa.nl 

Telefoonnummer: 010-4954594 

 
NVWA Douanepost 

E-mail: zwdc@nvwa.nl 

Telefoonnummer: 088-1515324 

 
Aanvulling op 3.2.1. 

De aanbieder neemt contact op met de NVWA op de Douanepost. 
 

Indien de Douane niet kan scannen en/of koppelen gaat in Rotterdam de noodprocedure 

van de Douane in. 

 
In Rotterdam zal het vaker voorkomen dat de partij bij het niet functioneren van VGC wel 

in TRACES staat en deze gegevens gebruikt worden als vooraanmelding. Let er in dit geval 

op dat vak 10 van TRACES (erkenningsnummer) nog leeg is. Dit vak 10 van de 

vooraanmelding in VGC wordt later gecontroleerd als de storing verholpen is. 

 
Voor een moederdochterpartij wordt per container een GDB uit TRACES uitgeprint. Omdat 

op zo’n GDB alle containers vermeld staan, zal ieder GDB handmatig aangepast moeten 

worden: laat op elk GDB slechts één container staan, de rest doorstrepen en vervolgens 

stempelen, paraferen en kopiëren en later alsnog inscannen in VGC. Elk GDB wordt 

afgegeven met een gewaarmerkt kopie certificaat. 

 
BIP Vlissingen 

Voor contactgegevens van BIP Vlissingen raadpleeg de telefoonlijst van BIP Rotterdam. 
 

BIP Eemshaven 

De NVWA voert hier zelf de D-controle uit. 

Voor de contactgegevens NVWA zie BIP Amsterdam. 
 

Indien de BIP niet over het VGC-systeem en TRACES beschikt en/of geen GDB-nummer 

heeft, wordt de partij aangehouden in afwachting van herstel. 

 
BIP Maastricht 

Douane telefoonnummer: 0031-88-1540322 
 

Overige BIP’s 

Voor BIP Harlingen en BIP Amsterdam (zeehavens); zie de algemene werkwijze van dit 
voorschrift.  In bovengenoemde zeehavens voert de NVWA de D-controle uit. 

mailto:ZWkeurpunten@nvwa.nl
mailto:zwdc@nvwa.nl
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