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SCHEEPSBEVOORRADER 

Bijlage II.19.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van 

de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

 

Plaatscode: PL47 Groothandelaar 

Activiteitencode: AC97 Groothandel 

Productcode: PR224 Producten van dierlijke oorsprong die niet aan de communautaire eisen 

voldoen, bestemd voor zeevervoermiddelen 

Activiteit: Aan- en afvoer en opslag van producten van dierlijke oorsprong bestemd voor 

zeevervoermiddelen als proviand van de bemanning en de passagiers. Deze producten van dierlijke 

oorsprong zijn niet onderworpen aan de Europese eisen. 

 

Afkortingen: 

- GIP: Grensinspectieposten 

- GDB: Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst 

- T1: Enig document voor douanevervoer van niet-communautaire goederen 

 

Aanvullende informatie: http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/invoer/  

 

1. Aangifte in de GIP 

Elk uit een derde land afkomstige hoeveelheid producten mag slechts door de officiële GIP dierenarts 

worden toegelaten indien de belanghebbende bij de lading vooraf de nadere bepaling van de 

eindbestemming heeft aangegeven en of deze producten al dan niet aan de invoervoorwaarden (o.a. 

dierengezondheid) voldoen. Indien de exacte vermelding van de eindbestemming ontbreekt, wordt 

ervan uitgegaan dat het product bestemd is om in het vrije verkeer te worden gebracht. 

 

2. Controles 

Ook deze hoeveelheden worden in de grensinspectiepost van binnenkomst onderworpen aan een 

volledige controle om na te gaan of deze producten aan voornoemde invoervoorwaarden voldoen. 

Wanneer een hoeveelheid wordt verzonden naar een erkende opslagplaats, moet ze vergezeld zijn 

van het GDB. 

Wanneer niet-conforme producten rechtstreeks van een grensinspectiepost worden vervoerd naar een 

grensoverschrijdend zeevervoermiddel, moet de hoeveelheid vergezeld gaan met het GDB en het 

certificaat in bijlage bij Beschikking 2000/571/EG. Eén enkel certificaat mag worden gebruikt voor 

hoeveelheden die uit verschillende hoeveelheden producten bestaan. 

Hetzelfde certificaat wordt ook gebruikt wanneer producten verzonden worden van een opslagplaats 

naar een zeevervoermiddel, rechtstreeks of via een specifiek erkende opslagplaats. De producten 

mogen niet afkomstig zijn van een derde land waarvoor een verbod geldt. Dit betekent dat de 

producten afkomstig moeten zijn uit een derde land waarvan de producten op het EG-grondgebied 

mogen binnengebracht worden. 
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3. Vervoer naar scheepsbevoorrader 

Voor het vervoer naar erkende opslagplaatsen gelden de volgende voorwaarden: 

- de officiële GIP dierenarts heeft zich ervan vergewist, eventueel door contact op te nemen 

met de betrokken autoriteit, dat de bevoegde autoriteit de scheepsbevoorrader gemachtigd 

heeft om producten die niet aan de communautaire eisen voldoen, in ontvangst te nemen; 

- de officiële dierenarts van de inrichting van verzending (GIP of opslagplaats) informeert de 

bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de inrichting van bestemming via TRACES; 

- de verzegelingen moeten zo worden aangebracht dat zij bij opening van het voertuig of de 

container worden verbroken; 

- transportmiddelen voor vervoer over land die worden gebruikt voor het vervoer van niet-

conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik worden gereinigd en ontsmet; 

- de hoeveelheden moeten binnen 30 dagen na verzending op de aangegeven plaats van 

bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden voorgelegd aan de 

douaneautoriteiten voor verder onderzoek. 

 

4. Erkenningsvoorwaarden voor scheepsbevoorrader 

De opslagplaatsen van handelaren die rechtstreeks producten, welke niet aan de communautaire 

eisen voldoen, aan zeevervoermiddelen leveren, moeten door het FAVV erkend zijn voor opslag van 

deze producten (zie hoger). 

Om erkend te worden moeten de handelaren aan de volgende eisen voldoen: 

- voldoen aan de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan, aan de nationale 

wetgeving vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van opslagplaatsen waar het 

betrokken product wordt opgeslagen (zie erkenningvoorwaarden voor koel- en vrieshuizen:  

http://www.afsca.be/erkenningen/erkenningsvoorwaarden/bijlage2.asp ); 

- een boekhouding voeren waarin een dagelijks aantekening wordt gemaakt van de 

hoeveelheden die de opslagplaats binnenkomen en verlaten met vermelding van de aard en 

de hoeveelheid van de producten per hoeveelheid alsook de naam en het adres van de 

geadresseerde. Deze boekhouding moet ten minste drie jaar bewaard worden. Aan de hand 

van deze boekhouding moeten de in de opslagplaats bewaarde delen van de hoeveelheid 

gecontroleerd kunnen worden; 

- beschikken over gescheiden lokalen voor opslag en/of koeling, waar niet conforme producten 

opgeslagen kunnen worden of de handelaar geeft aan het FAVV de schriftelijke garantie dat 

alle goederen uitsluitend naar internationale schepen geleverd worden. 

 

De handelaar moet beschikken over afgesloten gebouwen waarvan de ingang en de uitgang 

permanent gecontroleerd worden door de voor de opslagplaats verantwoordelijke persoon. 

Voor opslagplaatsen, in een vrije zone, moet de gehele zone afgesloten zijn en onder permanente 

controle van de douaneautoriteit staan. 

De handelaar moet zich ertoe verbinden de producten die niet aan de communautaire voorschriften 

voldoen niet op het EG-grondgebied in het vrije verkeer te brengen. 
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5. Voorwaarden voor inslag, opslag en uitslag 

5.1. Inslagvoorwaarden 

De binnenkomende goederen zijn afkomstig van: 

- een GIP; 

- uit een vrije opslagplaats, vrije zone, douane-opslagplaats: deze hoeveelheden niet-conforme 

producten mogen alleen deze opslagplaatsen verlaten om naar de opslagplaats van de 

handelaar, die niet-communautaire producten levert aan zeevaartuigen, te worden verzonden, 

als de overbrenging met behulp van een T1 douanecontroleformulier gebeurt en waarbij op 

het GDB de coördinaten van de opslagplaats vermeld staan. De handelaar moet de officiële 

dierenarts van de opslagplaats zo snel mogelijk melden dat de producten in de opslagplaats 

zijn aangekomen. 

 

5.2. Opslagvoorwaarden 

Wanneer hoeveelheden niet-conforme producten in opslagplaatsen worden opgeslagen, moet elke 

eenheid apart worden gemerkt met het unieke nummer van het GDB teneinde identificatie te 

vergemakkelijken. 

Er wordt hiervoor een uniform etiketteringsysteem toegepast: een oranje fluorescerend etiket met 

daarop de vermelding van het GDB nummer. Dit etiket wordt op elke colli van een hoeveelheid 

aangebracht.  

 

5.3. Distributievoorwaarden 

Deze handelaren moeten hun producten rechtstreeks aan boord van zeevervoermiddelen afleveren, 

of in een speciaal erkende opslagplaats in de haven van bestemming, op voorwaarde dat er 

maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de betrokken producten het havengebied in 

geen geval kunnen verlaten. 

Het vervoer van de opslagplaats van oorsprong naar de haven van bestemming moet onder 

douanetoezicht plaatsvinden volgens de T1 procedure en vergezeld gaan van een veterinair 

certificaat. De handelaren mogen vaartuigen alleen bevoorraden met producten die niet aan de 

communautaire eisen voldoen als zij bestemd zijn voor de bevoorrading van de bemanning en de 

passagiers buiten de volgens de nationale wetgeving gedefinieerde kustzones van de EG-

grondgebieden. 

De handelaar moet de bevoegde autoriteit van het havengebied van de lidstaat van waaruit de 

producten geleverd worden en de bevoegde autoriteiten van het havengebied van de lidstaat van 

bestemming vooraf in kennis stellen van de datum van verzending en de plaats van bestemming. 

Alle hoeveelheden niet-conforme producten die van een opslagplaats hetzij rechtstreeks, hetzij via 

een speciaal erkende opslagplaats naar een grensoverschrijdende zeevervoermiddel worden 

verzonden, moeten vergezeld gaan van de volgende documenten: 

- wanneer een hoeveelheid bestemd is voor een haven in een andere lidstaat, dient een kopie 

van dit certificaat te worden toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de haven van 

bestemming; 

- zodra de levering van de producten aan boord van het zeevervoermiddel voltooid is, wordt het 

certificaat tegengetekend door de ambtenaar van de bevoegde autoriteit of door een officiële 

vertegenwoordiger van de kapitein van het vaartuig en terugbezorgd aan de officiële 

dierenarts van de opslagplaats als bewijs van de levering. 
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5.4. Controleverplichtingen door de officiële dierenarts 

Alle inrichtingen van de scheepsbevoorrader moeten onder toezicht staan van de officiële dierenarts. 

Deze neemt de nodige maatregelen om: 

- na te gaan of de voorwaarden voor erkenning van de opslagplaatsen in acht worden 

genomen; 

- ervoor te zorgen dat producten die niet aan de communautaire veterinaire eisen voldoen niet 

in dezelfde lokalen of omheinde ruimten worden opgeslagen als producten die wel aan deze 

eisen voldoen; van dit gescheiden opslag zijn handelaars vrijgesteld, die schriftelijk aan het 

FAVV bevestigen dat ze uitsluitend naar internationale schepen uitleveren; 

- een doeltreffende controle bij het binnenkomen en, tijdens de uren waarop de opslagplaatsen 

toegankelijk zijn, het toezicht te garanderen. Deze moet er in het bijzonder op toezien dat niet-

conforme producten de lokalen waarin deze zijn opgeslagen niet zonder zijn toestemming 

kunnen verlaten; 

- de nodige controles uit te voeren teneinde elke verandering of verwisseling van de in de 

opslagplaatsen opgeslagen producten of elke verandering van de onmiddellijke verpakking, 

de eindverpakking of de verwerking te voorkomen.  

Alleen hoeveelheden met een douanezegel mogen binnengebracht worden. 

 

5.5. Vervoer van en naar erkende opslagplaatsen 

De officiële dierenarts (in de GIP of opslagplaats) heeft zich ervan vergewist, eventueel door contact 

op te nemen met de betrokken autoriteit, dat de scheepsbevoorrader gemachtigd is om producten die 

niet aan de communautaire eisen voldoen, in ontvangst te nemen en informeert verder naar de 

bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de inrichting van bestemming via TRACES. 

Het voertuig of de container moet worden verzegeld. Transportmiddelen voor vervoer over land die 

gebruikt worden voor het vervoer van niet-conforme producten, moeten, indien nodig, na gebruik 

worden gereinigd en ontsmet. De hoeveelheden moeten binnen 30 dagen na verzending op de 

aangegeven plaats van bestemming zijn aangekomen, zo niet, dan dient de zaak te worden 

voorgelegd aan de douaneautoriteiten voor verder onderzoek. Wanneer een hoeveelheid niet-

conforme producten in twee of meer deelhoeveelheden wordt gesplitst, geeft de officiële dierenarts 

een nieuw certificaat af voor elke deelhoeveelheid. Met het oog op de traceerbaarheid, moet op elk 

nieuw certificaat een verwijzing worden aangebracht naar het GDB, waarvan de producten bij 

aankomst vergezeld gingen. Het originele certificaat wordt door de officiële dierenarts bewaard. 

De officiële dierenarts kan omwille van dier- of volksgezondheid weigeren dat niet conforme producten 

tot een scheepsbevoorrader worden toegelaten. 

 

6. Documenten 

Het model van de GDB bestaat in bijlage III bij de verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie 

van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor veterinaire controles in de 

grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen.  
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Wetgeving 

- Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de 

beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit 

derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht. 

- Beschikking 2000/571/EG van de Commissie van 8 september 2000 tot vaststelling 

van de methoden voor de veterinaire controles van producten uit derde landen die 

bestemd zijn voor een vrije zone, een vrij entrepot, een douane-entrepot of een 

handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen. 

- Verordening (EG) nr. 136/2004  van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling 

van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de 

Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen. 


