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1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van samengestelde producten voor
humane consumptie uit niet-EU landen.
Deze instructie is niet van toepassing op:
-

Producten bestaande uit onverwerkte producten van dierlijke oorsprong en plantaardige
producten;
Combinaties van producten van dierlijke oorsprong zonder plantaardige producten;
Producten bestaande uit verwerkte producten van dierlijke oorsprong en plantaardige producten,
waarbij de plantaardige producten enkel om technische of smaak redenen zijn toegevoegd;
Producten die vallen onder GN codes niet genoemd in artikel 12 lid 1 van Vo. (EU) 2019/625.

-

Als een levensmiddel geen verwerkte maar rauwe producten van dierlijke oorsprong bevat, betreft
het altijd een product van dierlijke oorsprong en geen samengesteld product (bijvoorbeeld een pizza
belegd met carpaccio van rauwe runderhaas).
Als een verwerkt product van dierlijke oorsprong geen producten van plantaardige oorsprong bevat,
betreft het altijd een product van dierlijke oorsprong en geen samengesteld product.
In het geval een product een combinatie vormt van meerdere producten van dierlijke oorsprong,
dienen kleine hoeveelheden dierlijk product (met een gewichtspercentage van max 5%) toegevoegd
omwille van technische redenen, niet te worden gecertificeerd.
De volgende producten zijn volgens de Commissie geen samengestelde producten: surimi, tonijn in
plantaardige olie, kaas met kruiden, yoghurt met fruit, worstjes met knoflook of soja en gepaneerde
producten.
Voor elk product dient afzonderlijk te worden beoordeeld of het al dan niet een samengesteld product
betreft. Van belang hierbij is de productsamenstelling/ingrediëntenlijst, het productieproces en de GN
code.

2. WETTELIJKE BASIS
•

Verordening (EU) 2017/625 betreffende officiële controles (“officiële controleverordening”)

•

Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten (“diergezondheidswetgeving”)

• Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 betreffende de lijsten van aan officiële controles aan
grenscontroleposten onderworpen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten,
dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten en hooi en stro, en tot
intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 en Beschikking 2007/275/EG
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 betreffende bepaalde categorieën van goederen die
zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en tot wijziging van Beschikking
2007/275/EG
•

Gedelegeerde verordening (EU) 2019/625 (volksgezondheidseisen)

•

Gedelegeerde verordening (EU) 2020/692 (diergezondheidseisen)

• Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235, Bijlage III, Hoofdstuk 50 (model COMP), Hoofdstuk 52
(model TRANSIT-COMP), bijlage V (particuliere verklaring)

NVWA Directie keuren – Team O&O Import & Export

Pagina 1 van 2

Algemene Informatie
ALIM14 Samengestelde producten
Versie: 1.0.6

22 februari 2022

3. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
-

Samengesteld product: een levensmiddel dat zowel producten van plantaardige oorsprong als
verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevat (art. 2 punt 14 van Gedelegeerde verordening
(EU) 2019/625);

-

Verwerkte producten: levensmiddelen die zijn ontstaan door de verwerking van onverwerkte
producten; deze producten kunnen ingrediënten bevatten die nodig zijn voor de vervaardiging
ervan of om ze specifieke kenmerken te geven (Ver. (EG) 852/2004, art. 2 lid 1.o));

-

Verwerking: handeling die het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt, onder meer door middel
van verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, fermenteren, extraheren of extruderen,
of een combinatie van dergelijke behandelingen (Ver. (EG) 852/2004, art. 2 lid 1.m));

-

Houdbare samengestelde producten: samengestelde producten die niet met gereguleerde
temperatuur hoeven te worden vervoerd of opgeslagen (art. 2 van Gedelegeerde Ver. (EU)
2021/630).

4. INVOERVOORWAARDEN
U vindt de invoervoorwaarden, inclusief een beslisboom en een lijst met Q&A hier:
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-compositeproducts_en.
Daarnaast kan u Import Veterinair Online raadplegen: https://ivo.nvwa.nl/.

5. CERTIFICERING
Zie de tabel op de Commissie website voor de nieuwe certificaten en verklaringen van toepassing vanaf
21/4/2021: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditionscomposite-products_en.
Tot 15 januari 2022 geldt een overgangsperiode waarover u meer vindt hier:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_ic_composite-prods_certification-transitioneffect.pdf.
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