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1. Doel 
 

Sinds 21 april 2021 is de dierengezondheidswetgeving in voege getreden die de voorwaarden voor de invoer 

van samengestelde producten voor menselijke consumptie aanzienlijk wijzigt. 

Deze omzendbrief heeft tot doel de betrokken operatoren in te lichten aangaande deze voorwaarden.  

 

 

2. Toepassingsgebied 
 

Samengestelde producten voor menselijke consumptie verzonden uit derde landen naar het Belgische 

grondgebied. 

 

 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 

 

Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor de 

certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten en tot 

wijziging van Beschikking 2007/275/EG en Verordening (EG) nr. 1162/2009 

 

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van 

diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) 

 

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële 

controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en 

diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en 

gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 

396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en 

(EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 

1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG 

van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 
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96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële 

controles) 

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening 

(EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de 

Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen 

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van 

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk 

gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt 

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van 

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in 

de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende 

producten en producten van dierlijke oorsprong 

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/630 van de Commissie van 16 februari 2021 ter aanvulling van 

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën 

goederen die zijn vrijgesteld van officiële controles in grenscontroleposten en tot wijziging van Beschikking 

2007/275/EG van de Commissie 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels 

inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten 

ervan 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van 

bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement 

en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële certificaten en 

modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen 

de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële certificering met betrekking 

tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004, Uitvoeringsverordeningen (EU) 

nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen 2000/572/EG, 2003/779/EG en 

2007/240/EG 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van 

derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten 

en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het 

Europees Parlement en de Raad 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/619 van de Commissie van 15 april 2021 tot wijziging van 

Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/2235, 2020/2236 en 2021/403 wat betreft overgangsbepalingen voor het 

gebruik van diergezondheidscertificaten, diergezondheids- /officiële certificaten en officiële certificaten 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 

2017/625 wat betreft 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 

 

Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die 

krachtens de richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten 

ondergaan (enkel voor samengestelde producten) 
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Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen 

ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van richtlijn 96/23/EG van de Raad 

 

3.2. Andere 

 

Informatie op de website van DG Sante (EN): 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en  

 

Invoervoorwaarden (EN): https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en  

 

EU wetgeving: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  

 

 

4. Definities en afkortingen 
 

Diergezondheids-/officieel certificaat: het in bijlage III, hoofdstuk 50 van Uitvoeringsverordening (EU) 

2020/2235, vastgestelde model COMP dat moet worden gebruikt voor de binnenkomst in de Unie van voor 

menselijke consumptie bestemde niet-houdbare samengestelde producten en houdbare samengestelde 

producten die een zekere hoeveelheid vlees, met uitzondering van gelatine, collageen en zeer verfijnde 

producten, bevatten. 

 

GCP: grenscontrolepost. 

 

GGB: gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst: Bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 

2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het 

informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (“Imsoc-

verordening”).   

 

Importeur: invoerder of vertegenwoordiger van de invoerende exploitanten van levensmiddelenbedrijven als 

vastgesteld in art.14, lid 1 van de Gedelegeerde verordening (EU) 2019/625 van de Commissie, die de 

particuliere verklaring invult en ondertekent. 

 

Niet-houdbare en houdbare samengestelde producten: producten die al dan niet vervoerd hoeven te worden of 

opgeslagen onder gecontroleerde temperaturen. 

 

Particuliere verklaring: het in bijlage V van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 vastgestelde model van een 

particuliere verklaring die door de exploitant moet worden gebruikt voor het binnenbrengen in de Unie van 

houdbare samengestelde producten overeenkomstig artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625. 

 

Samengesteld product: samengesteld product zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 14, van de Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2019/625. 

 

TRACES: Trade Control and Expert System: het geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van 

gegevens, informatie en documenten, zoals bedoeld in artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625. 

 

Voor de zending verantwoordelijke exploitant: natuurlijke of rechtspersoon die voor de zending verantwoordelijk 

is op het ogenblik dat zij op de GCP wordt aangeboden en die als of namens de importeur de nodige 

declaraties bij de bevoegde overheid doet. 

 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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5. Voorwaarden en procedure van binnenbrengen 
 

5.1. Algemeen 

 

De voorwaarden staan vermeld in de overzichtstabel hieronder. 

 

Categorieën: 

a. Niet houdbare samengestelde producten bestemd voor menselijke consumptie 
b. Houdbare samengestelde producten bestemd voor menselijke consumptie die verwerkt vlees 

bevatten 
c. Houdbare samengestelde producten bestemd voor menselijke consumptie die geen verwerkt vlees 

bevatten 
d. Houdbare samengestelde producten bestemd voor menselijke consumptie die geen verwerkt vlees 

bevatten en die vrijgesteld zijn van een controle in de GCP 
 
a en b:  

− de samengestelde producten moeten vergezeld gaan van een diergezondheids-/officieel 
certificaat opgesteld en ondertekend door de overheid van het derde land 

− de voor de zending verantwoordelijke exploitant stelt deel I van het GGB op in TRACES en 
overhandigt het certificaat aan de GCP (TRACES laat toe om dit elektronisch af te handelen) 

− het GGB wordt na afwerking door de dierenarts van de GCP overhandigd aan de exploitant 
(TRACES laat toe om het GGB in elektronische vorm te bezorgen) 

− het GGB moet de zending vergezellen naar de bestemming vermeld op het GGB 
c: 

− de samengestelde producten moeten vergezeld gaan van een particuliere verklaring opgesteld 
en ondertekend door de invoerende exploitant van een levensmiddelenbedrijf 

− de voor de zending verantwoordelijke exploitant stelt deel I van het GGB op in TRACES en 
overhandigt de particuliere verklaring aan de GCP (TRACES laat toe om dit elektronisch af te 
handelen) 

− het GGB wordt na afwerking door de dierenarts van de GCP overhandigd aan de exploitant 
(TRACES laat toe om het GGB in elektronische vorm te bezorgen) 

− het GGB moet de zending vergezellen naar de bestemming vermeld op het GGB 
d:  

− de importeur stelt een particuliere verklaring op 

− de samengestelde producten moeten niet aangemeld worden aan en gecontroleerd worden in 
de GCP 

− bij het op de markt brengen moeten de samengestelde producten vergezeld zijn van de 
ondertekende particuliere verklaring 

 

Overzichtstabel 

 

Voorwaarden 

Categorie samengesteld product 

Niet Houdbaar (a) 

Houdbaar (b en c) 

Bevat 
vleesproducten met 

uitzondering van 
gelatine, collageen 

of sterk 
geraffineerde 

vleesproducten 

Bevat geen vleesproducten 
met uitzondering van 

gelatine, collageen of sterk 
geraffineerde 

vleesproducten 

Ingrediënten van dierlijke 
oorsprong 

Alle verwerkte producten van dierlijke oorsprong in de samengestelde 
producten moeten afkomstig zijn van door de EU erkende inrichtingen die 
gevestigd zijn in landen die gemachtigd zijn om dergelijke verwerkte 
producten van dierlijke oorsprong naar de EU uit te voeren, ook wat betreft 
de controle op residuen. 

Het land van productie van het 
samengestelde product staat 
vermeld in de bijlage bij 

Voor elk verwerkt 
product van dierlijke 
oorsprong in het 

Voor het 
vleesproduct in het 
samengestelde 

Ofwel voor vleesproducten, 
visserijproducten, 
zuivelproducten (en 
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Uitvoeringsverordening 
2021/404 van de Commissie  

samengestelde product product producten op basis van 
colostrum) of eiproducten, al 
dan niet in het 
samengestelde product 

Het land van productie van het 
samengestelde product heeft 
een door de EU goedgekeurd 
plan voor het monitoren van 
residuen (in de soorten / 
goederen waarvan de 
verwerkte producten van 
dierlijke oorsprong zijn 
afgeleid) en staat vermeld in 
Besluit 2011/163 / EU 

Voor elk verwerkt product van dierlijke oorsprong in het samengestelde 
product dat naar de EU wordt geëxporteerd */** 

Diergezondheidsaspecten 

De verwerkte producten van dierlijke 
oorsprong in de samengestelde producten 
voldoen aan de relevante eisen voor 
binnenkomst in de EU zoals vastgelegd in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 
van de Commissie. Ze zijn geproduceerd in de 
EU, in het land van productie van het 
samengestelde product of in een ander 
vermeld land, op voorwaarde dat ze geen 
andere risicobeperkende behandeling hebben 
ondergaan dan die welke van toepassing zijn 
in het land van productie van het 
samengestelde product 

De zuivelproducten en de 
eiproducten in het 
samengestelde product zijn 
onderworpen aan een 
risicobeperkende 
behandeling, die ten minste 
gelijkwaardig is aan die 
vermeld in kolom B van 
bijlage XXVII en bijlage 
XXVIII bij Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2020/692 
van de Commissie 

Officieel certificaat vastgesteld 
in hoofdstuk 50 van bijlage III 
bij Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 2020/2235 van de 
Commissie 

Vereist en ondertekend door de bevoegde 
overheid van het land van productie van het 
samengestelde product 

Niet van toepassing 

Particuliere verklaring 
vastgesteld in bijlage V van 
Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 2020/2235 van de 
Commissie 

Niet van toepassing 

Vereist, opgesteld en 
ondertekend door de 
vertegenwoordiger van de 
importerende exploitant van 
het levensmiddelenbedrijf 
(in geval van vrijstelling van 
controle aan de grens, moet 
het de producten  
vergezellen op het moment 
van het in de handel 
brengen) 

Controle in de GCP Ja 

Ja, behalve wanneer het 
samengestelde product een 
lager risico vertoont zoals 
vermeld in de Gedelegeerde 
Verordening (EU) 
2021/630van de Commissie 
en vervolgens is vrijgesteld 
van de controle aan de 
grens 

 
* Dit geldt ook voor categorie d.  
** Als het land van productie van het samengestelde product (land A) verwerkte producten van dierlijke 
oorsprong van buiten zijn grondgebied wil betrekken, zorgt de bevoegde autoriteit ervoor dat dergelijke 
verwerkte producten van dierlijke oorsprong afkomstig zijn van door de EU erkende inrichtingen in EU-lidstaten 
of in andere derde landen die zijn vermeld voor de relevante soorten/producten in Besluit 2011/163 / EU van de 
Commissie zonder een beperkende voetnoot, zoals bepaald in artikel 2, lid 2, van dat besluit. Land A moet ook 
worden vermeld in Besluit 2011/163 / EU, met of zonder genoemde voetnoot. 
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5.2. Overgangsbepalingen 

 

Voor de samengestelde producten die moeten vergezeld gaan van een diergezondheids-/officieel certificaat 

kan door de overheid van het derde land het certificaat van verordening (EU) 28/2021 worden gebruikt tot 20 

oktober 2021 op voorwaarde dat het ondertekend is vóór 20 augustus 2021. 

 

 

6. Bijlagen 
 

/ 

 

 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 Datum van publicatie Originele versie 

 

 


