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1. Doel
Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren te wijzen op hun verantwoordelijkheid tot
voorafgaande kennisgeving teneinde een controle door het FAVV aan de buitengrens mogelijk te
maken.

2. Toepassingsgebied
Levende dieren en producten verzonden uit derde landen naar het Belgische grondgebied.
Deze omzendbrief is niet van toepassing op:
•

•

gezelschapsdieren die hun eigenaar of een natuurlĳke persoon die er namens de eigenaar
tĳdens het verkeer voor verantwoordelĳk is, begeleiden en die niet voor verkoop of
eigendomsoverdracht bestemd zĳn
postpakketten en colliverkeer

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

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; hierna verordening 136/2004 genoemd.
Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling
van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren
die in de Gemeenschap worden binnengebracht; hierna verordening 282/2004 genoemd.

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de
voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn; hierna verordening 882/2004 genoemd.
Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van verordening
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële
controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot
wijziging van beschikking 2006/504/EG; hierna verordening 669/2009 genoemd.
Verordening (EU) nr. 284/2011 van de Commissie van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke
voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of
melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale
Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China; hierna verordening 284/2011
genoemd.
2011/884/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen
met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit
China en tot intrekking van beschikking 2008/289/EG; hierna uitvoeringsbesluit 2011/884/EU
genoemd.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling
van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde
derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van
verordening (EG) nr. 1152/2009; hierna uitvoeringsverordening 884/2014 genoemd.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling
van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging
van uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013; hierna uitvoeringsverordening 885/2014 genoemd.
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/175 van de Commissie van 5 februari 2015 tot vaststelling van
bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens
de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen; hierna uitvoeringsverordening
2015/175 genoemd.
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie van 5 januari 2016 tot vaststelling van
bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of
verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot
intrekking van uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014; hierna uitvoeringsverordening 2016/6
genoemd.
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; hierna KB van 16 januari 2006 genoemd.
Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders; hierna KB van 1
maart 2009 genoemd.
Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de fytosanitaire controles op de eerste plaats van
binnenkomst in de Europese Unie; hierna KB van 25 april 2017 genoemd.

3.2.

Andere

Het betreft hier officiële controles die op grond van Europese en Belgische wetgeving via het
nationaal controleplan worden uitgevoerd en waar de voorafgaande kennisgeving als dusdanig niet
vermeld is in de toepasselijke wetgeving maar waar deze toelaat om de controles op een nietdiscriminatoire manier uit te voeren o.a.
•
•
•
•

controle op de radioactiviteit
controle op materialen en voorwerpen om met levensmiddelen in contact te komen
controle op genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s)
controle op bepaalde levensmiddelen welke een voorafgaande controle op de aanwezigheid
van mycotoxinen hebben ondergaan uitgevoerd door bepaalde derde landen

4. Definities en afkortingen
GCP: grenscontrolepost.
PVB: punten van binnenkomst als bedoeld in art. 17, lid 1, tweede streepje van verordening 882/2004
en via welke de onder het KB van 1 maart 2009 bedoelde diervoeders in België mogen worden
ingevoerd.
APB: aangewezen punt van binnenkomst: het punt van binnenkomst, als bedoeld in artikel 17, lid 1,
eerste streepje, van verordening 882/2004, op een van de in bijlage I daarbij vermelde grondgebieden
en waar een voorafgaande kennisgeving van producten bedoeld onder verordeningen 669/2009 en
284/2011, uitvoeringsverordeningen 884/2014, 885/2014, 2015/175, en 2016/6, en uitvoeringsbesluit
2011/884/EU, dient te gebeuren teneinde deze aan een officiële controle te kunnen onderwerpen.
API: aangewezen punt van invoer: het door het FAVV aangewezen punt via welke de onder
uitvoeringsverordening 884/2014 bedoelde levensmiddelen in België mogen worden ingevoerd.
Controlepunt: de door het FAVV toegelaten locatie in overeenstemming met bijlage III 19.1 van het
KB van 16/01/2006 waar de officiële controles kunnen plaatsvinden.
TRACES: Trade Control and Expert System: geïntegreerd veterinair computersysteem voor
elektronische uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten.
GDB: gemeenschappelijk document van binnenkomst:
• veterinair GDB (bijlage aan verordeningen 136/2004 en 282/2004)
• niet-veterinair GDB (bijlage aan verordening 669/2009)

5. De voorafgaande kennisgeving
Naargelang de wettekst onder 3.1 worden volgende termijnen gehanteerd:
Referentie wetgeving
(3.1.)

Vooraanmelding

Verordening 136/2004

Vóór de fysieke aankomst
op het grondgebied
Minstens 1 werkdag vóór
de verwachte aankomst op
het grondgebied
Minstens 1 werkdag vóór
de fysieke aankomst op het
aangewezen punt van
binnenkomst

Verordening 282/2004

Verordening 669/2009,
uitvoeringsverordeningen
884/2014, 885/2014 en
2015/175, en
uitvoeringsbesluit
2011/884/EU
Uitvoeringsverordening
2016/6 en verordening
284/2011
KB van 1 maart 2009 *

Veterinair
GDB

Nietveterinair
GDB

TRACES

X

X

X

X

X

X*

Minstens 2 werkdagen van
X
X*
tevoren / voor de fysieke
aankomst
Minstens 72 u voor
binnenbrengen
KB van 25 april 2017 **
Vóór de toelating tot het
grondgebied van de EU
* diervoerders die niet vallen onder de toepassing van (3). De vooraanmelding gebeurt met een
Formulier betreffende de controles van binnengebrachte diervoeders
** planten en plantaardige producten. De vooraanmelding gebeurt met een
Fytosanitair vervoersdocument
Aan de operatoren wordt gevraagd deze termijnen te respecteren.
Een inbreuk zonder rechtvaardiging zal aanleiding geven tot een waarschuwing en herhaalde
inbreuken tot het opstellen van een PV.

6. Links
Dieren en producten onderworpen aan een voorafgaande kennisgeving
Dieren en producten van dierlijke oorsprong
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:116:0009:0033:NL:PDF
Producten van niet-dierlijke oorsprong
http://www.favv.be/invoerderdelanden/levensmiddelennietdierlijke/
Contactmaterialen
http://www.favv.be/levensmiddelen/contactmaterialen.asp
Levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
http://www.favv.be/levensmiddelen/nucleaireincidentjapan/default.asp
Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
http://www.favv.be/invoerderdelanden/voedingdieren/
Planten en plantaardige producten
http://www.favv.be/invoerderdelanden/planten/

Gemeenschappelijk document van binnenkomst
TRACES en geïntegreerd veterinair GDB:
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/default.asp
Niet-veterinair GDB:
http://www.favv.be/levensmiddelen/invoer/_documents/GDB66906042011desP.pdf
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