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1. DOEL 
Deze instructie beschrijft welke controles van toepassing zijn op producten van dierlijke oor- 
sprong en levende dieren met herkomst IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland. 

Onder 4.7 is beschreven wat de status van Zwitserland en Liechtenstein is. 
 

2. TOEPASSINGSGEBIED 
Deze instructie is van toepassing in Nederland, op alle werkplekken van de NVWA, inclusief de 
douanekantoren. 

 
3. DEFINITIES 

         IJsland : het grondgebied van de Republiek IJsland 
Noorwegen : het grondgebied van het Koninkrijk Noorwegen, uitgezonderd Svalbard 
Faeröer :   het grondgebied van de Faeröer 
Groenland :   het grondgebied van Groenland 

 
 

4. WERKWIJZE 
 

4.1 IJsland 

Actuele informatie is te vinden op de volgende links: 

EU-EFTA (EEA) agreement 
EEA Agreement (Decision 94/1/EC, OJ L 1, 03.01.1994) 
http://secretariat.efta.int/legal-texts.aspx 

 

- EEA 
- Annexes to the Agreement 
- Annex 1 (Veterinary and phytosanitary matters) 

 
In IJsland is de communautaire wetgeving van toepassing op alle producten van dierlijke 
oorsprong (inclusief dierlijke bijproducten) en aquacultuurdieren. Hierop zijn geen officiële 
controles volgens Hoofdstuk V van Vo(EU) 2017/625 van toepassing (= intraverkeer). 

 

4.2 Noorwegen 
Voor alle producten van dierlijke oorsprong en levende dieren (volgens art. 3 van Vo(EU) 
2017/625) is in Noorwegen de communautaire wetgeving van toepassing (= intraverkeer): 

 
4.3 Faeröer 

EU-Faroer Islands agreement 
Decision 1999/778/EC, OJ L 305, 30.11.1999 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:305:0025:0025:NL:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:305:0026:0026:NL:PDF 
 

Decision 2001/127/EC (No.1/2001), OJ L 46, 16.2.2001 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:046:0024:0029:NL:PDF 

 

Zie ook Eurlex: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl 
Jaar: 2001 
gewijzigd door: 

PB-serie: L PB-nr.(verplicht): 46 (Besluit Nr. 1/2001) 

Jaar: 2009 PB-serie: L PB-nr.(verplicht): 24 (Besluit Nr. 1/2008) 

 
 

http://secretariat.efta.int/legal-texts.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A1999%3A305%3A0025%3A0025%3ANL%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A1999%3A305%3A0026%3A0026%3ANL%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2001%3A046%3A0024%3A0029%3ANL%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl
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4.4 Groenland 
Besluit 2011/408/EU van 28 juli 2011 van de Raad stelt vereenvoudigde voorschriften en 
procedures vast voor sanitaire controles van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, 
stekelhuidigen, mariene buikpotigen, bijproducten daarvan en producten afgeleid van die 
bijproducten, die van oorsprong zijn uit Groenland of die in Groenland uit derde landen zijn 
binnengebracht en daarna vanuit Groenland in de EU worden binnengebracht. 

 
Zie ook Eurlex:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2011:182:TOC  
Jaar: 2011 PB-serie: L PB-nr.(verplicht): 182 
 

4.5 Handelwijze 
Producten en/of levende dieren met als land van oorsprong IJsland, Noorwegen, Faeröer of Groen- 
land, waarvoor deze landen op grond van het EER verdrag, het EG-Faroer verdrag of Besluit 
2011/408/EU de communautaire regelgeving van toepassing op EU intraverkeer hebben 
overgenomen (zie 4.1 t/m 4.4), worden beschouwd als EU goederen. 
Deze producten en/of levende dieren worden daarom door de douane volgens de procedures 
voor intraverkeer afgehandeld. Als bewijs voor de oorsprong van de goederen dienen (originele) 
documenten zoals door de communautaire douanewetgeving is voorgeschreven. 

 
Producten en/of levende dieren met als land van oorsprong IJsland, Faeröer of Groenland, waar 
voor géén communautaire regelgeving geldend voor het EU intraverkeer van toepassing is, 
worden beschouwd als afkomstig uit een derde land en dienen in een aangewezen 
grenscontrolepost (GCP) op het EU grondgebied de in Verordening (EU) 2017/625 (Hoofdstuk V) 
voorgeschreven officiële controles te ondergaan. 
Zie voor de van toepassing zijnde eisen bij invoer van producten van dierlijke oorsprong of 
levende dieren Import Veterinair Online: http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do 

 

Voor producten en/of levende dieren genoemd onder 4.1 t/m 4.4 met als herkomst, niet oorsprong 
Noorwegen, IJsland, Faeröer of Groenland (maar met oorsprong 3e land) moet aangetoond kunnen 
worden, dat zij in één van deze landen de in Verordening (EU) 2017/625 (Hoofdstuk V) 
voorgeschreven officiële controles hebben onder gaan. Dit kan door middel van een volledig 
ingevuld en ondertekend GGB en een door de officiële autoriteit gewaarmerkte kopie van het 
officieel certificaat of document. 

 
De officiële dierenarts stelt vast dat voor producten van dierlijke oorsprong uit een derde land, 
niet zijnde IJsland, Noorwegen, de Faeröer of Groenland die door middel van transhipment  
rechtstreeks worden vervoerd / overgeladen en vervoerd vanuit een GCP in IJsland, Noorwegen, 
de Faeröer of Groenland naar een aangewezen GCP in Nederland alle nodige officiële controles 
hebben ondergaan. 

 
Indien de officiële dierenarts vaststelt dat een zending producten van dierlijke oorsprong in één 
van bovengenoemde landen uitsluitend een documentencontrole heeft ondergaan, wordt in een 
Nederlandse GCP de overeenstemmingscontrole en de materiële controle alsnog uitgevoerd. 

 
Indien de officiële dierenarts vaststelt dat een partij producten van dierlijke oorsprong niet alle  
nodige officiële controles heeft ondergaan, wordt in een Nederlandse GCP de documentencontrole, 
overeenstemmingscontrole en materiële controle alsnog uitgevoerd. 

 
De officiële dierenarts stelt vast dat voor levende dieren uit een derde land, niet zijnde Noorwegen 
of de Faeröer, die zonder uitladen verder worden vervoerd vanuit een GCP in Noorwegen naar een 
aangewezen GCP in Nederland (Amsterdam Luchthaven of Maastricht Luchthaven) alle nodige 
officiële controles hebben ondergaan. 
 
Indien de officiële dierenarts vaststelt dat een zending levende dieren uitsluitend een documenten 
controle heeft ondergaan, wordt in de Nederlandse GCP de overeenstemmingscontrole en de 
materiële en welzijnscontrole alsnog uitgevoerd. 
 
Indien de officiële dierenarts vaststelt dat een zending levende dieren niet alle nodige controles 
heeft ondergaan, wordt in een Nederlandse GCP de documentencontrole, overeenstemmings-
controle en materiële en welzijnscontrole alsnog uitgevoerd. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2011%3A182%3ATOC
http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do
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4.6 Onregelmatigheden 
 

Bij vaststellen van onregelmatigheden, wordt conform de betreffende GCP-procedures 
gehandeld. De officiële dierenarts neemt een beslissing over de zending, in overeenstemming 
met de vigerende regelgeving en hiervoor opgestelde instructies. 

 
4.7 Zwitserland en Liechtenstein 

 
Door de wijziging van bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse 
Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten zijn de officiële controles van relevante 
zendingen uit Zwitserland met ingang van 1 januari 2009 gestopt. 

 

Door Besluit 2007/658/EG (Aanvullende Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Zwitserse 
Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein) zijn de officiële controles van relevante zendingen 
uit Liechtenstein ook met ingang van 1 januari 2009 gestopt. 

 

De status van Liechtenstein is dus dezelfde als die van Zwitserland (= intraverkeer). 
 

5. BEVOEGDHEDEN 
 

De officiële dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor de uitvoering van de officiële  
controles. 
De douanemedewerker (als onbezoldigd NVWA-ambtenaar) is bevoegd tot het uitvoeren van de 
documentencontrole onder toezicht van de officiële dierenarts. 
De (assistent) inspecteur NVWA is bevoegd tot het uitvoeren van de overeenstemmingscontrole 
en voor producten van dierlijke oorsprong tot het uitvoeren van de materiële controle onder 
toezicht van de officiële dierenarts. 
De officiële dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het nemen van de keuringsbeslissing 
voor de betreffende zending. 
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6. WETTELIJKE BASIS 

 

Europees rechte- 
lijke basis 

: het EER verdrag, met name het besluit van het Gemengd Comité van de 
EER tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegen- 
heden) bij de EER Overeenkomst. 
http://secretariat.efta.int/legal-texts.aspx 
(zie onder 4.1) 

: : Beschikking 43/10/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

: Beschikking 367/11/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

: : : Besluit 92/12/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

: : Besluit 339/12/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

: : Besluit 131/13/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

: : Besluit 311/13/COL, zoals gewijzigd (aangewezen GCP’s IJsland en 
Noorwegen) 

 
: Besluit Nr. 1/2001 van het Gemengd Comité EG-Faeröer (2001/127/EG) 

Jaar: 2001 PB-serie: L PB-nr.(verplicht): 46 
(Besluit Nr. 1/2001) gewijzigd door: 
Jaar: 2009 PB-serie: L PB-nr.(verplicht): 24 
(Besluit Nr. 1/2008) 
(zie onder 4.3) 

 
: : Besluit 2011/408/EU (zie onder 4.4) 

 
: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014, zoals gewijzigd (aangewezen 
GCP’s) 
 
: Verordening (EU) 2017/625, zoals gewijzigd 

 
 
 
 

http://secretariat.efta.int/legal-texts.aspx
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7. TOELICHTING 
 

Deze instructie geeft uitvoering aan de officiële publicaties van het besluit van het Gemengd 
Comité van de EER {bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER- 
Overeenkomst} en het Besluit Nr. 1/2001 van het Gemengd Comité EG – Faeröer 
(2001/127/EG) en het Besluit 2011/408/EU m.b.t. Groenland. 

 
De producten van dierlijke oorsprong en levende dieren uit derde landen die volgens 
bovenstaande instructie onder intraverkeer vallen worden in IJsland, Noorwegen, de Faeröer en 
Groenland aan de grens gecontroleerd zoals beschreven in Verordening (EU) 2017/625, 
Hoofdstuk V.  
Worden deze producten en levende dieren vanuit IJsland, Noorwegen, de Faeröer en Groenland 
verzonden naar het grondgebied van de EU, dan is de intracommunautaire regelgeving van 
toepassing (Verordening (EU) 2017/625, artikelen mbt intraverkeer). 
De controles voor deze producten van dierlijke oorsprong en levende dieren op de plaats van 
bestemming zijn gelijkwaardig aan controles zoals toegepast voor producten van dierlijke oor- 
sprong en levende dieren met herkomst een Lidstaat. 
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Bijlage:  
LIJST MET AANGEWEZEN GRENSCONTROLEPOSTEN 
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
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