Q&A Brexit: Veterinair/Fytosanitair
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AFKORTINGEN
BE: België
EU: Europese Unie
FAVV: federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
GIP: grensinspectiepost
TRACES: TRAde Control and Expert System
VK: Verenigd Koninkrijk

VETERINAIRE CONTROLES
1. Welke controles bij INVOER voert het FAVV uit bij veterinaire goederen?
Voor veterinaire goederen is bij invoer 100% documentaire controles en 100%
overeenstemmingscontroles vereist. Daarnaast zijn er nog fysieke controles waarvan het percentage
afhankelijk is van het risico van het product. Voor een aantal landen bestaat er een uitzondering. Deze
uitzondering is (nog) niet voorzien voor invoer uit VK. Meer informatie via onderstaande link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/invoerderdelanden/levendedieren/

2. Welke controles bij UITVOER voert het FAVV uit bij veterinaire goederen?
De certificerende inspecteur zal de conformiteit van de zending nagaan alsook andere eisen gesteld
door het derde land van bestemming. Na deze controle wordt het gezondheidscertificaat afgeleverd.
Meer informatie via onderstaande link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/
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3. Stelt het FAVV verkorte procedures voor de voorafmelding van veterinaire
goederen?
Ja, veterinaire goederen moeten een dag op voorhand aangemeld worden. In de nieuwe wetgeving kan
deze aanmelding beperkt worden tot 4 u naar gelang de logistieke noden. Het is een optie die ook kan
toegepast worden na de brexit. De aanmelding zelf gebeurt via de toepassing van TRACES. De
aanwezigheid van een kopie van het gezondheidscertificaat kan de documentaire controle
vergemakkelijken.

4. Kunnen controles van veterinaire goederen bij invoer in het binnenland
plaatsvinden?
Neen, controles van veterinaire goederen bij invoer moeten op de eerste plaats van binnenbrengen in
de EU gebeuren, m.a.w. op de GIP. Momenteel heeft enkel de GIP in Bierset de toelating om levende
dieren en karkassen te ontvangen. De andere GIP’s mogen enkel verpakte veterinaire goederen
ontvangen.
Voor een overzicht van de GIP’s in België, zie:
http://www.afsca.be/invoerderdelanden/levendedieren/_documents/2018_02_08_BIP_VET_BE_nl_fr.p
df

FYTOSANITAIRE CONTROLES
5. Welke controles bij INVOER voert het FAVV uit bij fytosanitaire goederen?
Gelijkaardige controles worden uitgevoerd op planten en plantaardige producten. De aanmelding
gebeurt hier via het fytosanitair vervoersdocument (of TRACES in de toekomst). Meer informatie via
onderstaande link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/invoerderdelanden/planten/

6. Welke controles bij UITVOER voert het FAVV uit bij fytosanitaire goederen?
De certificerende inspecteur zal de conformiteit van de zending nagaan alsook andere eisen gesteld
door het derde land van bestemming. Na deze controle wordt het fytosanitair certificaat afgeleverd. Meer
informatie via onderstaande link
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/export/

7. Kunnen controles van fytosanitaire goederen bij invoer in het binnenland
plaatsvinden?
Ja, op een “erkende inspectieplaats” (plaats erkend door het FAVV) kunnen de overeenstemming en
de fytosanitaire controles worden uitgevoerd. Meer informatie via onderstaande link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/invoercontroles/default.asp
Voor een overzicht van de erkende inspectieplaatsen, zie:
http://www.favvafsca.fgov.be/plantaardigeproductie/invoer/_documents/2018_07_13_EIP_BE_v74.pdf
Ook op de GIP’s kunnen fytosanitaire controles uitgevoerd worden. Meer informatie via onderstaande
link:
http://www.favv-afsca.fgov.be/plantaardigeproductie/invoer/_documents/2018_02_13_GIPPlanten_internet_NL.pdf
2/5

VERANTWOORDELIJKHEDEN
8. Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten aan FAVV bij
INVOER?
●
●
●
●

Goederen waarvoor een ‘gemeenschappelijk document van binnenkomst’ wordt afgeleverd
(vnl.veterinaire goederen) => ‘belanghebbende bij de lading’.
Fytosanitaire goederen => importeur (verandert vanaf 14/12/19 à GDB)
Normcontrole groenten en fruit => marktdeelnemer die de aanmelding doet
Diervoeders en voedermiddelen => ‘belanghebbende bij de lading’

9. Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten aan FAVV bij
UITVOER?
●
●

In principe worden controles gedaan op de bedrijven van productie of verzending door
inspecteurs en controleurs van het FAVV.
In die gevallen waar bureelcertificering gebeurt (bijv. diervoeders) dan brengt de
belanghebbende de nodige documenten mee of stuurt deze voorafgaand in naar de Lokale
controle eenheid (LCE) waar certificering plaatsvindt.

10. Wie is verantwoordelijk op vlak van douane voor het aanleveren van de zending
aan de GIP bij invoer?
Dit is de aangever van de aangifte in het kader waarvan de goederen voor verificatie zijn geselecteerd.
Hieronder een uittreksel uit de Q&A UCC (p. 28-29):
Met betrekking tot het principe dat de vergunninghouder RTO verantwoordelijk is indien hij goederen
onder tijdelijke opslag die aan hem in bewaring zijn gegeven van zijn terreinen laat vertrekken en indien
die goederen naderhand aan het douanetoezicht worden onttrokken, bestaat één uitzondering.
Namelijk de situatie waarin goederen de ruimte voor tijdelijke opslag moeten verlaten voor een door de
douane geëiste verificatie die niet binnen de ruimte voor tijdelijke opslag kan gebeuren (typevoorbeeld:
goederen moeten verificatie ondergaan op terreinen vaste scanner). Wanneer goederen de ruimte voor
tijdelijke opslag verlaten voor zulke verificatie, zullen de goederen zich onder het “stelsel” tijdelijke
opslag blijven bevinden, maar zal – vanaf het ogenblik dat de goederen de ruimte voor tijdelijke opslag
verlaten- het niet meer onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder RTO vallen om te
verzekeren dat de goederen niet aan het douanetoezicht worden onttrokken. (In zulk geval zal het
vervoer van de goederen naar de plaats van verificatie gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de
aangever van de aangifte in het kader waarvan de goederen voor verificatie zijn geselecteerd, zie artikel.
189 DWU (douaneaangifte) en artikel 145, lid 7 DWU (aangifte tot tijdelijke opslag).

DIGITALISERING EN VERKORTEN PROCEDURES
De keuringen van het FAVV gebeuren op basis van originele getekende certificaten. Bij luchtvracht
vergezelt het originele getekende certificaat de zending. Bij lange scheepvaart wordt het originele
getekende certificaat nagestuurd (via koerier) en haalt de vracht in. Bij short sea (VK-BE) is het door de
korte tijdsspanne moeilijk om het originele getekende certificaat aanwezig te hebben wanneer de
goederen toekomen.
Om vertragingen te voorkomen is het aangeraden het certificaat zo snel mogelijk aan de partij te
bezorgen die voor de aanmelding/afhandeling van de controle in België instaat.
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11. Kan de documentaire controle door het FAVV gebeuren op basis van een kopie
van het certificaat?
Neen, dit is momenteel niet wettelijk. De documentaire controle (D-controle) kan enkel gebeuren op
basis van het originele gezondheidscertificaat. Een kopie kan wel helpen om de controle al voor te
bereiden.

12. Kan de fysieke keuring door het FAVV gebeuren op basis van een kopie van
het certificaat?
Neen, dit is momenteel niet wettelijk.

13. Zal het FAVV de certificaten digitaliseren?
Ja, de digitalisering van de certificaten is voorzien vanaf december 2019. Het land dat het certificaat
uitgeeft (bv. VK) kan beslissen of het het digitaal platform (TRACES) zal gebruiken. Als VK beslist om
het digitaal platform te gebruiken, zullen de (gewaarmerkte) certificaten digitaal via een beveiligde
procedure doorgestuurd kunnen worden.

14. Kan zegelcontrole de keuringen van het FAVV bij invoer vervangen?
Ja, maar op voorwaarde dat de bevoegde overheid van het betrokken land (bv. VK) met zegels werkt.
Het betreft hier dus officiële zegels, geen commerciële zegels. Het FAVV kan de zegelcontrole ook
uitvoeren buiten de terreinen van de GIP (op de terminals in de nabijheid van het GIP). Het FAVV stelt
zich dus mobieler op.

UITBREIDING VAN KEURINGSMOGELIJKHEDEN GIP
Op de GIP in Zeebrugge en Antwerpen kan het FAVV op dit moment enkel verpakte goederen keuren.
Op de GIP in Gent kunnen ook “liquid fats, oils & fish oils” gekeurd worden. Zie type en categorieën van
de GIPs in onderstaande link. Afkortingen verwijzen naar Beschikking 2009/821.
http://www.favv-afsca.fgov.be/GIP/levendedieren/_documents/2018_02_08_BIP_VET_BE_nl_fr.pdf

15. Kunnen de GIP in Zeebrugge, Antwerpen en Gent toegelaten worden om ook
andere dan verpakte goederen te laten keuren door het FAVV (bulk,
tankcontainers, karkassen, …)?
Ja, het type GIP wordt bepaald door de eigenaar/uitbater van het GIP. Indien die de bevoegdheden van
het GIP wenst uit te breiden naar niet-verpakte goederen, dient hij een aanvraag in te dienen vóór 15
februari 2019. De GIP moet voorzien zijn om niet-verpakte goederen te laten keuren.
Noot: In Antwerpen bekijkt het Havenbedrijf aan welke voorwaarden de GIP zal moeten voldoen om ook
andere dan verpakte goederen op de GIP Linkeroever te kunnen keuren en om een uitbreiding aan te
vragen.
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LEEG VERPAKKINGSMATERIAAL, LEEGGOED, LEGE CONTAINERS EN
LEGE TANKS
16. Wat zijn de verplichtingen voor douane en FAVV omtrent de export van leeg
verpakkingsmateriaal, leeggoed, lege containers en lege tanks?
Voor de douane is het insturen van een aangifte noodzakelijk (vrijgesteld van btw en douanerechten).
Of er een certificaat nodig is van het FAVV, zal afhangen van wat het VK eist. Indien het VK een
certificaat eist, dient dit 24u voor de export aangevraagd te worden bij het FAVV.

17. Wat zijn de verplichtingen voor douane en FAVV omtrent de invoer van leeg
verpakkingsmateriaal, leeggoed, lege containers en lege tanks?
Voor de douane is het insturen van een aangifte noodzakelijk (vrijgesteld van btw en douanerechten).
Voor het FAVV dient het leeggoed en de lege containers/tanks gereinigd te zijn. Meer informatie via
onderstaande link
http://www.favv-afsca.be/wetgeving/hygiene/

18. Zijn er fytosanitaire verplichtingen voor verpakkingshout?
Het FAVV controleert het verpakkingshout uit China en Belarus. In de toekomst (vanaf december 2019)
zullen er controles uitgevoerd worden op verpakkingshout uit alle derde landen. Meer informatie via
onderstaande link:
http://www.favvafsca.fgov.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2018_11_22_circ_ob_WPMCN_NL_
v5_clean_R02.pdf

HUISHOUDELIJK AFVAL
19. Welke zijn de verplichtingen voor douane en leefmilieu omtrent de export van
huishoudelijk afval?
Dit betreft een gewestelijke bevoegdheid. De AAD&A heeft om advies gevraagd aan de betrokken
administratie.

ORGANISATORISCHE MOGELIJKHEDEN HET FAVV
20. Hoe bereidt het FAVV zich voor op de brexit?
Het FAVV heeft minimaal 115 extra medewerkers nodig. De extra werklast ligt bij export (gebaseerd op
EUROSTAT-gegevens). De aanvraag voor extra aanwervingen ligt bij de ministerraad. De extra
aanwervingen betreffen niet enkel dierenartsen (DMO = dierenarts met opdracht), maar ook
administratief (ondersteunend) personeel.

21. Wat zijn de werkuren van het FAVV?
Het FAVV werkt globaal van 8u tot 17u. Naargelang de noodzaak en het product zijn deze ruimer (bijv.
controle bij levende dieren in Zaventem, bloemen in Luik) Afhankelijk van de extra aanwervingen zouden
die werkuren verruimd kunnen worden.
In Antwerpen is het FAVV op de GIP open van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen) van
7u tot 18u.
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