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     Erkenningen Entrepots 

    Verlenen erkenning en onderhoud van Entrepot  

    Code HPIE0103          Versie: 1.1 

    16-3-2023         

1. DOEL 
 

Deze instructie beschrijft de werkwijze waarop een erkenning voor een Entrepot overeenkomstig 
Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2124, art 23 wordt verleend en onderhouden. 

 
2. TOEPASSINGSGEBIED 
 
In bepaalde gevallen kunnen zendingen van producten van dierlijke oorsprong, levende producten, 
dierlijke bijproducten, afgeleide producten, hooi en stro en samengestelde producten die uit een 
derde land door het grondgebied van de Unie naar een ander derde land worden doorgevoerd, 
tijdelijk worden opgeslagen in entrepots. Om de traceerbaarheid van dergelijke zendingen te 
garanderen, mag deze tijdelijke opslag alleen plaatsvinden in entrepots die door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat (in Nederland de NVWA) zijn erkend. De Europese Commissie heeft  
minimum eisen gesteld waaraan een entrepot moet voldoen om erkend te worden en te blijven. De 
NVWA ziet toe op de naleving hiervan.  

 
 

3. WETTELIJKE BASIS 
 
• Verordening (EU) 2017/625  
• Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 
• Verordening (EG) 852/2004  
• Verordening (EU)142/2011  
• Verordening (EU) 952/2013 

 
 

4. DEFINITIES 
 
Derde land  Land dat niet behoort tot de Europese Unie 
Entrepot Een overeenkomstig art 147 lid 1, art 240 lid 1 of artikel 243 lid 1 van 

Verordening (EU) 952/2013 goedgekeurd(e), erkend(e) of aangewezen 
douane-entrepot, entrepot in een vrije zone of ruimte voor tijdelijke opslag óf 
Een entrepot dat gespecialiseerd is in de levering van goederen aan militaire 
bases van de NAVO of de VS  

Erkend entrepot Een door de bevoegde autoriteiten erkend entrepot volgens art 23 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 

IMSOC het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in art 
131 van Verordening (EU) 2017/625 

  
5. WERKWIJZE 

 
5.1 Algemeen 
 
Alleen entrepots die overeenkomstig art 147 lid 1, art 240 lid 1 of artikel 243 lid 1 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 952/2013 door de douaneautoriteiten zijn goedgekeurd, erkend of 
aangewezen kunnen in aanmerking komen om als entrepot te worden erkend. Tijdens een inspectie 
wordt gecontroleerd of het entrepot aan de minimumeisen van art 23 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2019/2124 voldoet. Daarnaast dienen erkende entrepots waar producten van 
dierlijke oorsprong worden opgeslagen te voldoen aan hygiëne voorschriften zoals in de 
communautaire wetgeving is vastgelegd.  
Iedere lidstaat houdt in IMSOC een lijst bij met de in hun lidstaat erkende entrepots. Hierbij wordt 
ook vermeld voor welke categorie goederen het entrepot is erkend.  
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5.2  Het verlenen van een nieuwe erkenning 
 
Voor de aanvraag van een nieuwe erkenning kan een ondernemer terecht op de website van de 
NVWA: 
 
 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-
informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/entrepot-erkenning/entrepot-aanvragen-
erkenning  

 

Hierbij dient aangegeven te worden voor welke categorie de erkenning wordt aangevraagd. Ook 
dient er een plattegrond te worden ingeleverd met daarop aangegeven alle relevante ruimten 
voor het erkende entrepot (max A3 formaat met vermelding van de schaal).  

Team Audits en Bedrijvenbeheer 1 neemt de aanvraag in behandeling en draagt zorg voor de 
uitvoering van een inspectie. Tijdens deze inspectie is een medewerker van het betreffende team 
van de afdeling Importkeuring aanwezig. Op basis van de tijdens de inspectie ingevulde 
inspectielijst HPIE0103 “Inspectielijst voor de erkenning en onderhoud van Entrepots”, met 
daaronder vallend HPIE 0103A “Inspectielijst Hygiënepunten Entrepots en HPIE0103B 
“Inspectielijst Erkenningseisen Entrepot” volgt een advies m.b.t. de aanvraag voor erkenning. Bij 
een negatief advies zal de aanvraag worden afgewezen en wordt de exploitant door de 
medewerker van het team ABB1 op de hoogte gebracht. Indien het entrepot aan de eisen 
voldoet wordt dit verwerkt in MOS en ontvangt de exploitant hiervan een melding. Het erkende 
entrepot wordt via een automatisch door MOS gegenereerde lijst op internet geplaatst.  

 

5.3  Het onderhouden van een erkenning als “Erkend entrepot”.   

 

Een erkend entrepot dient te allen tijde te blijven voldoen aan de minimumeisen zoals deze zijn 
vastgelegd in de Europese regelgeving. Om te controleren of een erkend entrepot nog aan deze 
minimumeisen voldoet dient er een jaarlijkse inspectie plaats te vinden.  

Bovenstaande inspecties worden door team Audits en Bedrijvenbeheer 1 gepland en uitgevoerd. 
Zij communiceren dit met het team van de afdeling importkeuring waar het betreffende bedrijf 
onder valt. Een medewerker van dit team woont de inspectie bij.  

Geconstateerde tekortkomingen worden vastgelegd en de exploitant van het erkende entrepot 
wordt over de inspectieresultaten geïnformeerd. Hierbij worden tevens termijnen gesteld 
waarbinnen eventuele omissies moeten zijn verholpen en wanneer een eventuele her-inspectie 
plaats gaat vinden. 

Als er tijdens het uitvoeren van werkzaamheden door het uitvoerende team van de afdeling 
importkeuring tekortkomingen worden geconstateerd, wordt dit gemeld aan de exploitant van 
het erkende entrepot. Tevens wordt het team Audit en Bedrijvenbeheer 1 hierover per mail 
geïnformeerd zodat deze informatie in het onderhoud van de erkenning kan worden betrokken.  

 

5.4  Opschorten en intrekken van de erkenning  

 

Wanneer een entrepot niet langer aan de voorwaarden van de erkenning voldoet, of een 
categorie van de erkenning niet meer wordt gebruikt, kan de erkenning (gedeeltelijk) worden 
opgeschort of ingetrokken. Het erkende entrepot kan eventueel direct tijdelijk worden gesloten 
(bv in geval van onmiddellijk gevaar voor volks- en/of diergezondheid).  

De erkenning kan ook op verzoek van de exploitant (gedeeltelijk) worden opgeschort of 
ingetrokken. Hiertoe dient de exploitant een verzoek in via het formdesk formulier op de website 
van de NVWA.  

Over het voornemen tot opschorting of intrekking van de erkenning wordt de exploitant 
schriftelijk op de hoogte gesteld door team Audits en Bedrijvenbeheer 1. Indien (een deel van) 
de erkenning definitief wordt ingetrokken, zal het team Audits en bedrijvenbeheer 1 dit 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/entrepot-erkenning/entrepot-aanvragen-erkenning
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/aanvragen-en-informatie-per-bedrijfstype-product-of-activiteit/entrepot-erkenning/entrepot-aanvragen-erkenning
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formaliseren en doorgeven aan de betreffende medewerker van MOS. De betrokken 
medewerkers van het team O&O Import worden op de hoogte gesteld. 

 

5.5  Verantwoording 

 

Inspectiebezoeken in het kader van verlenen en onderhoud van een erkenning van een entrepot 
worden in rekening gebracht. Deze werkzaamheden dienen te worden gefactureerd conform de 
NVWA tarieven import.  

 

6.  VASTLEGGEN BEVINDINGEN 

 

De inspecties worden vastgelegd aan de hand van de inspectielijsten HPIE 0103A “Inspectielijst 
Hygiënepunten Entrepots en HPIE0103B “Inspectielijst Erkenningseisen Entrepot”. Verleende 
erkenningen worden vastgelegd in MOS en gepubliceerd op internet en in IMSOC.  

 

7. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN NVWA 

 

• Binnen de NVWA zijn de volgende organisatieonderdelen betrokken bij verlenen en 
onderhouden van een erkenning als erkend entrepot: Directie Handhaven, Afdeling Audits en 
Bedrijvenbeheer; Directie Keuren, Afdeling Importkeuring en Afdeling Ontwikkeling & 
Ondersteuning.  

• De Afdeling Audits en Bedrijvenbeheer, team Audits en Bedrijvenbeheer 1 is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de inspecties t.b.v. verlenen en onderhoud van de erkenning. 

• De Afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning, team Import is verantwoordelijk voor het bijhouden 
van de actuele lijst in IMSOC 
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