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1. Inleiding 
In deze instructie wordt de aanwijzingsprocedure voor grenscontroleposten, inspectiecentra en 
controlepunten toegelicht.  
De minimumvoorschriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in Europese wetgeving (zie 
8), zijnde verordening 2017/625 (art. 64) en de uitvoeringsverordening 2019/1014 en worden in 
deze instructie verder toegelicht.   
De procedure rond wijziging, intrekking of schorsing van de aanwijzing wordt eveneens toegelicht. 
 
2. Begrippen 

2.1. Grenscontrolepost (VO 2017/625, art. 3(38)) 
- Definitie: een door een lidstaat aangewezen plaats (inclusief de bijhorende faciliteiten) waar 

de documenten-, overeenstemmings- en materiële controle van de binnengebrachte 
goederen en dieren wordt uitgevoerd. 

- 1 grenscontrolepost per luchthaven of zeehaven. 
- Exploitant: uitbater van de luchthaven of zeehaven (bijlage 1) 
- Officiële controle door het FAVV: documenten-, overeenstemmings- en materiële controle 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/invoer/ - hoe? – controleprocedures) op 
dieren en goederen die uit 3e landen worden ingevoerd, in een grenscontrolepost 
gecontroleerd moeten worden en waarvoor de grenscontrolepost is aangewezen. 

- Minimumvoorschriften (zie 4) 
 

2.2. Inspectiecentrum (VO 2019/1014, art. 2(2) & art. 8) 
- Definitie: voorzieningen verbonden aan een grenscontrolepost waar de officiële 

invoercontrole kan uitgevoerd worden op dieren en goederen waarvoor het 
inspectiecentrum is aangewezen. 

- Meerdere inspectiecentra per grenscontrolepost mogelijk 
- Exploitant: commerciële operator 
- Officiële controle door het FAVV-controle: documenten-, overeenstemmings- en materiële 

controle (http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/invoer/ - hoe? – 
controleprocedures) op dieren en goederen die uit 3e landen worden ingevoerd, in een 
grenscontrolepost gecontroleerd moeten worden en waarvoor het inspectiecentrum is 
aangewezen. 

- Minimumvoorschriften(zie 4) 
 

2.3. Controlepunt (VO 2017/625, art. 53(1)a) 
- Definitie: voorzieningen waar voor bepaalde goederencategorieën de overeenstemmings- 

en materiële controles kunnen worden uitgevoerd op goederen waarvoor het controlepunt 
is aangewezen. 

- Meerdere controlepunten in het hele land 
- Exploitant: commerciële operator 
- Officiële controle door het FAVV: overeenstemmings- en materiële controles op: 

o planten, plantaardige producten en ander materiaal (http://www.favv-
afsca.fgov.be/invoerderdelanden/planten/)  

o producten van niet-dierlijke oorsprong onderhevig aan tijdelijk verhoogde officiële 
controles of noodmaatregelen (http://www.favv-
afsca.fgov.be/invoerderdelanden/levensmiddelennietdierlijke/)  

die uit 3e landen worden ingevoerd en waarvoor het controlepunt is aangewezen. Deze 
controles vinden plaats nadat de documentencontrole werd uitgevoerd in de 
grenscontrolepost. 
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- Minimumvoorschriften (zie 4) 
 

3. Aanwijzing (KB art. 3) 
3.1. Aanwijzingsprocedure 
- Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten worden aangewezen door het 

FAVV, voor grenscontroleposten en inspectiecentra na bijkomende gunstige beoordeling 
door de Europese Commissie. 

- De aanwijzing geldt voor bepaalde categorieën van dieren en goederen (zie 3.2 – 
toelichting). 

- De aanwijzing moet aangevraagd worden bij de grenscontrolepost (bijlage 1) of lokale 
controle-eenheid (http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/) waartoe het 
inspectiecentrum respectievelijk het controlepunt behoort. 

- Hiervoor wordt het aanvraagformulier (zie 3.2) en het volledige technische dossier (zie 3.3) 
overgemaakt. 

- Bij ontvangst van het aanvraagformulier en het technisch dossier wordt binnen de 30 dagen 
een administratief onderzoek (zie 3.1.1) uitgevoerd. 

- Na een gunstige administratieve beoordeling van het technisch dossier wordt binnen de 30 
dagen een technisch onderzoek (3.1.2) uitgevoerd. 

- Voor grenscontroleposten en inspectiecentra: 
o Bij gunstige beoordeling van het technisch onderzoek stelt het FAVV de Europese 

Commissie in kennis van de vraag tot aanwijzing van de grenscontrolepost of het 
inspectiecentrum door het dossier tot aanwijzing binnen de 30 dagen na uitvoeren 
van het technisch onderzoek over te maken aan de Europese Commissie. 

o De Europese Commissie informeert het FAVV binnen de 3 maanden na ontvangst 
van de kennisgeving of zij een controle ter plaatse wil uitvoeren.  

o In voorkomend geval voert de Europese Commissie de controle ter plaatse uit 
binnen de 6 maanden na kennisgeving.  

o Het resultaat van deze controle ter plaatse wordt door de Europese Commissie 
uiterlijk 3 maanden na de controle ter plaatse meegedeeld aan het FAVV. 

o Het FAVV wijst de grenscontrolepost of het inspectiecentrum officieel aan zodra de 
Europese Commissie een gunstige beoordeling van haar controle heeft meegedeeld 
of zodra de Europese Commissie te kennen geeft dat zij geen controle ter plaatse zal 
uitvoeren.  

o De grenscontrolepost of het inspectiecentrum wordt opgenomen in de lijst van 
aangewezen grenscontroleposten en inspectiecentra (http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionelen/invoer/ - Waar? Grenscontroleposten – GCP BE). 

o Bij ongunstige beoordeling van het technisch onderzoek door de FAVV of van de 
controle uitgevoerd door de Europese Commissie moet de exploitant de nodige 
maatregelen of verbeteracties treffen om de niet-conformiteiten te verhelpen en 
moet een nieuwe aanvraag tot aanwijzing ingediend worden. 

o Het FAVV licht de exploitant schriftelijk in over de aanwijzing dan wel weigering tot 
aanwijzing, met motivatie. 

- Voor controlepunten:  
o Bij gunstige beoordeling van het technisch onderzoek wijst het FAVV het 

controlepunt officieel aan.  
o Het controlepunt wordt opgenomen in de lijst van aangewezen controlepunten 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/invoer/ - Waar? 
Grenscontroleposten – GCP BE). 
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o Bij ongunstige beoordeling van het technisch onderzoek door het FAVV, moet de 
exploitant de nodige maatregelen of verbeteracties treffen om de niet-
conformiteiten te verhelpen en moet een nieuwe aanvraag tot aanwijzing ingediend 
worden. 

o Het FAVV licht de exploitant schriftelijk in over de aanwijzing dan wel weigering tot 
aanwijzing, met motivatie. 

 
3.1.1. Administratief onderzoek 

- Tijdens het administratief onderzoek worden de overgemaakte documenten, zijnde het 
aanvraagformulier (zie 3.2) en het technisch dossier (zie 3.3) geëvalueerd. 

- Ontbrekende gegevens en/of documenten worden bijkomend opgevraagd.  
- De behandelingstermijn begint te lopen zodra het dossier volledig is. 
- Voor grenscontroleposten en inspectiecentra moeten de plannen (zie 3.3.1) in het Engels ter 

beschikking worden gesteld gezien de plannen overgemaakt moeten worden aan de 
Europese Commissie.  
 
3.1.2. Technisch onderzoek 

- Het technisch onderzoek bestaat uit een inspectie ter plaatse van de grenscontrolepost, het 
inspectiecentrum of het controlepunt waarvoor de aanwijzing wordt aangevraagd. 

- Er wordt geverifieerd of de werkelijke situatie overeenstemt met het technisch dossier. 
- Er wordt geverifieerd of er voldaan wordt aan de minimumvoorschriften (zie 4) voorzien in 

de wetgeving. 
- De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist (in ontwikkeling) 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/checklists/). 
- Na de inspectie wordt de checklist met de exploitant overlopen en wordt in voorkomend 

geval, meegedeeld welke niet-conformiteiten en/of verbeterpunten er werden vastgesteld 
en binnen welke termijn die moeten verholpen worden.  

- Er zal ook een nieuwe inspectie worden uitgevoerd vooraleer het dossier tot aanwijzing kan 
afgerond worden. 
 

3.2. Aanvraagformulier voor aanwijzing 
- Bijlage 2 is het aanvraagformulier dat gebruikt moet worden voor de aanwijzing van een 

grenscontrolepost of inspectiecentrum. 
- Bijlage 3 is het aanvraagformulier dat gebruikt moet worden voor de aanwijzing van een 

controlepunt. 
- In het aanvraagformulier wordt vermeld welke gegevens en documenten er aangeleverd 

moeten worden en worden de categorieën dieren en goederen waarvoor een aanwijzing 
gevraagd kan worden, toegelicht.  
 

3.3. Technisch dossier voor aanwijzing 
- Bij het aanvraagformulier moet een technisch dossier toegevoegd worden dat toelaat om 

tijdens het administratief onderzoek na te gaan of de locatie en de voorzieningen voldoen 
aan de minimumvoorschriften in de wetgeving (VO 2017/625, art. 64 & VO 2019/1014). 

- De minimumvoorschriften hebben betrekking op voorwaarden voor exploitatie, 
infrastructuur, uitrusting en documentatie.  

- Het technisch dossier bestaat uit plannen (zie 3.3.1), een beschrijving van de verwachte 
invoerstromen (zie 3.3.2), een beschrijving en eventueel foto’s van de infrastructuur en de 
technische uitrusting (zie 3.3.3) en de procedures (zie 3.3.4) die toegepast worden om aan 
de voorschriften te voldoen. 
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3.3.1. Plannen (a. & b.) 
- De plannen moeten van goede kwaliteit zijn. 
- Er moet een schaal (minimum 1:250) op vermeld worden alsook de gebruikte meeteenheid. 
- Kaart van de omgeving (=inplantingsplan) voor grenscontroleposten en inspectiecentra: 

o Aanduiding van de locatie van de GCP en de afbakening van het terrein. 
o Aanduiding van de locatie van het inspectiecentrum, in voorkomend geval van de 

verschillende gebouwen waaruit het inspectiecentrum bestaat en de afbakening van 
het terrein. 

o Aanduiding van luchtzijde (airside) en landzijde (landside) voor luchthavens. 
o In voorkomend geval, aanduiding van de commerciële opslagvoorzieningen (zie 4.4) 

die men gebruikt in geval van ontoereikende opslagcapaciteit in de 
grenscontrolepost of het inspectiecentrum. 

o Aanduiding van andere inrichtingen (ligging, afstand) in de nabijheid van de 
grenscontrolepost en het inspectiecentrum die dezelfde categorieën dieren en 
goederen houden, telen of produceren als de categorieën dieren en goederen die 
zullen worden ingevoerd.  

o Zie ook 4.1 exploitatievoorwaarden. 
- Kaart van de omgeving (=inplantingsplan) voor controlepunten: 

o Aanduiding van de locatie van het controlepunt, in voorkomend geval van de 
verschillende gebouwen waaruit het controlepunt bestaat en de afbakening van het 
terrein. 

o Aanduiding van andere inrichtingen (ligging, afstand) in de nabijheid van het 
controlepunt die goederen telen of produceren als de categorieën goederen die 
zullen worden ingevoerd. 

o Zie ook 4.1 exploitatievoorwaarden. 
- Plattegrond met alle voorzieningen (=grondplan), waarop duidelijk wordt aangegeven 

waarvoor de voorziening gebruikt wordt: 
o Aanduiding van in- en uitgangen. 
o Aanduiding van infrastructuur die niet verwijderd kan worden (bv. deuren, 

scheidingswanden, sanitaire voorzieningen, wasbakken). 
o Afzonderlijke aanduiding en benaming van alle plaatsen en ruimtes overeenkomstig 

de terminologie van de wetgeving. 
o De benaming moet aangeven wat de hoofdfunctie van de betreffende plaatsen en 

ruimtes is (bv. losplaats, inspectieruimte).  
o De dimensies (hoogte, breedte, diepte) van de plaatsen en ruimtes moeten 

aangeduid zijn. 
o Op het plan moeten de plaatsen en ruimtes als duidelijk afgebakende gebieden 

aangeduid zijn. 
o Zie ook 4.2 infrastructuurvoorwaarden. 

- Plattegrond waarop de bewegingen (=circulatieplan) van het personeel, de dieren en de 
goederen wordt aangeduid. 

o Circulatieplan voor personeel. 
o Circulatieplan voor dieren en goederen: beschrijven en/of duidelijk aanduiden welke 

bewegingen de dieren en goederen uitvoeren.  
o Het moet ook duidelijk zijn in welk stadium van de invoerprocedure de goederen 

zich bevinden: nog te controleren, gecontroleerd en goedgekeurd, gecontroleerd en 
afgekeurd.  

o Zie ook 3.3.4 documentatie & procedures. 
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3.3.2. Invoerstromen (c.) 
- De aard, de categorie, het volume van de dieren en goederen met aanduiding van tijdsbasis 

(maandelijks of jaarlijks). 
- De mogelijke landen van oorsprong. 
- In voorkomend geval, opgeven of bepaalde dieren of goederen in welbepaalde periodes van 

het jaar worden ingevoerd. 
- Deze informatie is van belang voor de risicobeoordeling die het FAVV zal uitvoeren tijdens 

het administratief (zie 3.1.1) en technisch onderzoek (zie 3.1.2).  

3.3.3. Infrastructuur en technische uitrusting (d., e. & f.) 
- Beschrijving van de verschillende gebouwen: zie 4.2 infrastructuurvoorwaarden. 
- Beschrijving van de gebruikte oppervlaktematerialen, de technische uitrusting: zie 4.3 

uitrustingsvoorwaarden. 
- De beschrijvingen moeten voldoende gedetailleerd zijn om te kunnen verifiëren of aan de 

infrastructuur- en uitrustingsvoorwaarden wordt voldaan. 
- Als er wordt afgeweken van de infrastructuur- en uitrustingsvoorwaarden, moet elke 

afwijking beschreven worden, met verwijzing naar de van toepassing zijnde artikels uit de 
betreffende wetgeving. 

- Indien van toepassing, moet voor de gevraagde afwijking een risicobeoordeling worden 
uitgevoerd. De gevaren moeten geïdentificeerd worden en de regelingen die getroffen 
worden om de gevaren te verminderen en de risico’s te beperken, moeten beschreven 
worden : zie ook 3.3.4 documentatie & procedures. 

3.3.4. Documentatie & procedures (g. & h.) 
- Procedure die de regeling beschrijft voor het toezicht op en het vasthouden van niet-

conforme zendingen (zie 4.1.1.6) (art. 64(3)d). 
- Procedure die de noodregeling beschrijft die getroffen zal worden in geval van 

onvoorzienbare en onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen (zie 4.1.1.7) om alsnog 
de officiële controles te kunnen laten doorgaan (art. 64(3)e). 

- Procedure die de regeling beschrijft voor een juiste behandeling van de dieren en goederen 
(zie 4.1.1.3) waarvoor men de aanwijzing vraagt (art. 64(3)h). 

- Procedure die de regeling beschrijft om risico’s ten gevolge van kruisbesmetting (zie 4.1.1.4) 
te voorkomen (art. 64(3)h). 

- Procedure die de regeling beschrijft om te voldoen aan bioveiligheidsvoorschriften (zie 
4.1.1.5) om de verspreiding van ziekten te voorkomen. 

- Indien van toepassing, een procedure die de regeling beschrijft voor het gebruik van 
commerciële opslagvoorzieningen (zie 4.4) in geval van ontoereikende opslagcapaciteit in de 
grenscontrolepost of het inspectiecentrum.  

- Indien van toepassing, een procedure die de regeling beschrijft voor het gebruik van een 
transportmiddel als opslagruimte voor goederen in zeehavens in geval van ontoereikende 
opslagcapaciteit in de grenscontrolepost of het inspectiecentrum.  

- Douanevergunning ‘opslagruimte voor tijdelijke opslag’ of ‘douane-entrepot’ 
- Documentatie inzake autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht (4.1.1.8). 
- Documentatie inzake gebruikte uitrusting, materialen (4.3), etc. 
- Andere relevante documentatie en procedures. 
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4. Minimumvoorschriften voor grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten 
4.1. Exploitatievoorwaarden   

4.1.1. Algemene exploitatievoorwaarden 
4.1.1.1. Registratie 

- Om door het FAVV aangewezen te kunnen worden, moet de exploitant geregistreerd zijn bij 
de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
(https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html) en over een 
ondernemings- en vestigingseenheidsnummer beschikken. 

- In functie van de goederen die u ontvangt, moet u mogelijks ook over bijkomende 
erkenningen/toelatingen bij het FAVV of eventueel andere overheden beschikken. 
 

4.1.1.2. Ligging in de omgeving 
- De grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten moeten zich op voldoende 

afstand bevinden van andere inrichtingen waar dieren en goederen gehouden, geteeld of 
geproduceerd worden die vatbaar kunnen zijn voor dieren- en plantenziektes en -plagen die 
eventueel aanwezig zijn bij de ingevoerde dieren en goederen.  

- Opdat het FAVV een risicobeoordeling zou kunnen uitvoeren, moeten dergelijke inrichtingen 
in het technisch dossier (zie 3.3) op het inplantingsplan (zie 3.3.1) worden aangeduid en 
moet aangegeven welke dieren of goederen daar gehouden, geproduceerd of geteeld 
worden.  

 
4.1.1.3. Behandeling van de dieren en goederen 

- De voorzieningen moeten toelaten om de dieren en goederen op een veilige en 
verantwoorde manier, zowel met betrekking tot de dieren, goederen als het personeel, te 
behandelen. 

- Het personeel moet weten hoe dieren en goederen behandeld moeten worden. 
- Voor dieren moet rekening gehouden worden met de aspecten betreffende het 

dierenwelzijn. 
 

4.1.1.4. Kruisbesmetting – risicobeoordeling  
- Kruisbesmetting moet vermeden worden. 
- De risico’s op kruisbesmetting moeten geïnventariseerd en beoordeeld worden.  
- In procedures moet beschreven worden hoe de risico’s op kruisbesmetting vermeden of in 

voorkomend geval, beheerst zullen worden. 
- Scheiding van dieren en goederen in functie van hun controlestatus 

o Nog te controleren dieren en goederen, gecontroleerde en goedgekeurde dieren en 
goederen, verdachte dieren en goederen, gecontroleerde en afgekeurde dieren en 
goederen moeten van elkaar gescheiden worden.  

o Deze dieren en goederen moeten in daarvoor bestemde plaatsen en ruimtes, 
aangeduid op het grondplan (zie 3.3.1), gehouden of opgeslagen worden. 

o Als dieren en goederen met verschillende controlestatus zich op eenzelfde plaats of 
in eenzelfde ruimte kunnen bevinden, moet beschreven worden hoe 
kruisbesmetting verhinderd wordt. 

o Verdachte dieren en goederen en afgekeurde dieren en goederen moeten 
afgezonderd van andere dieren en goederen gehouden of opgeslagen worden. 

- Ongediertebestrijding 
o Inventarisatie van het ongedierte dat mogelijks de plaatsen en ruimtes kan betreden 

vanuit de omgeving (bv. ratten, duiven). 
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o Gedetailleerde beschrijving van preventieve en curatieve maatregelen die genomen 
worden om ongedierte te bestrijden:  

 Welke bestrijdingsmethoden, lokazen, vallen, … worden er gebruikt 
 Frequentie van de ongediertebestrijding 
 In voorkomend geval, contract met gespecialiseerde bestrijdingsfirma. 
 … 

o Aanduiding op een grondplan van de gebruikte bestrijdingssystemen. 
o Registratie van de uitgevoerde ongediertebestrijdingen: wie, wat, wanneer, hoe, 

waarom. 
o Technische specificaties van gebruikte bestrijdingssystemen. 
o Info: quick start fiche ‘Bestrijding van ongedierte’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/).   
- Reinigings- en ontsmettingsplan 

o Gedetailleerde beschrijving van hoe de plaatsen en ruimtes  alsook het 
bemonsterings- en inspectiemateriaal gereinigd en in voorkomend geval ontsmet 
worden:  

 Welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden er gebruikt voor de 
plaatsen en ruimtes? 

 Welk reinigingsmateriaal wordt er gebruikt (bv. borstel, machine voor natte 
reiniging met opvang)? 

 Welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden er gebruikt voor het 
bemonsterings- en inspectiemateriaal? 

 Frequentie van reiniging en ontsmetting 
 In voorkomend geval, contract met gespecialiseerde reinigingsfirma. 
 … 

o Registratie van de uitgevoerde reinigingen en ontsmettingen: wie, wat, wanneer, 
hoe. 

o Technische specificaties van gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen, het 
gebruikte reinigingsmateriaal. 

o Info: quick start fiche ‘Onderhoud, reiniging en desinfectie’ 
(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/).  

- Afvalbeheersplan 
o Inventarisatie van de soorten afval (bv. organisch materiaal (dierlijk, plantaardig), 

verpakkingsmateriaal (karton, plastiek)). 
o Gedetailleerde beschrijving van hoe het afval beheerd wordt: 

 Aangewezen plaatsen en ruimtes, recipiënten voor de verschillende 
afvalcategorieën. Bij afval van dierlijke oorsprong moet ook rekening 
gehouden worden met de voorschriften van de dierlijke 
bijproductenwetgeving (http://www.favv-
afsca.fgov.be/dierlijkebijproducten/). 

 Maatregelen om te vermijden dat afval op ongeoorloofde wijze verwijderd 
of ontvreemd wordt. 

 Wijze waarop het afval afgevoerd en vernietigd wordt. 
 Frequentie waarmee het afval wordt afgevoerd. 
 Contract met gespecialiseerde afvalophaler. 
 … 

o Info: quick start fiche ‘Afvalbeheer’ 
(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/).  
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- Hygiënevoorschriften voor personeel en bezoekers 
o Informatie die ter beschikking wordt gesteld voor personeel en bezoekers 

betreffende persoonlijke hygiëne. 
o Informatie die ter beschikking wordt gesteld voor personeel betreffende hygiënische 

behandeling van de dieren en goederen. 
o Info: quick start fiche ‘Persoonlijke hygiëne’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/), flyer 
‘Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de 
voedselketen’(http://www.afsca.be/thematischepublicaties/persoonlijke-
hygiene.asp)  

 
4.1.1.5. Bioveiligheid – risicobeoordeling 

- Bioveiligheid is het geheel van voorzorgsmaatregelen die genomen worden om het risico op 
het binnenbrengen en het verspreiden van dieren- en plantenziektes en -plagen of op 
mensen overdraagbare ziektes te vermijden of te beperken. 

- De risico’s met betrekking tot bioveiligheid moeten geïnventariseerd en beoordeeld worden.  
- De aard van dieren en goederen alsook de landen van oorsprong van waar die zullen 

ingevoerd worden (zie 3.3.2 invoerstromen), zijn bepalend voor wat betreft bioveiligheid: 
o Voor welke ziekten en plagen zijn de dieren en goederen vatbaar? 
o Komen deze ziektes en plagen voor in de landen van oorsprong? 
o Welke maatregelen worden genomen om te verhinderen dat eventueel aanwezige 

ziektes en plagen zich kunnen verspreiden? 
o … 

- In procedures moet beschreven worden hoe de risico’s met betrekking tot bioveiligheid 
vermeden (bv. strikte toegangsprocedures, dragen van beschermende kledij, ophangen van 
insectenvallen of -lampen) en in voorkomend geval, beheerst zullen worden (bv. 
omwikkelen van goederen om ontsnapping van organismen te voorkomen; ontsmetting van 
de ruimte nadat goederen met ziektes en plagen werden afgevoerd vooraleer nieuwe 
goederen binnen te brengen). 

- Maatregelen om kruisbesmetting te voorkomen, kunnen eveneens bijdragen tot een 
verhoogde bioveiligheid.  

- Info:  
o Bioveiligheid in de dierlijke sector 

(http://www.favv.be/professionelen/publicaties/thematisch/bioveiligheid/) 
o Epidemische dierenziekten (http://www.favv-

afsca.fgov.be/dierengezondheid/fichesepidemische/),  
o Plantenziekten (http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionelen/plantaardigeproductie/ziekten/)  
 

4.1.1.6. Niet-conforme zendingen 
- In procedures moet beschreven worden hoe zendingen van dieren en goederen die niet aan 

de invoereisen voldoen en dus niet-conform beoordeeld worden, beheerd worden. 
- Het beheer kan verschillend zijn naargelang de aard van de niet-conformiteit. 

o Niet-conforme documenten 
o Niet gerespecteerde temperatuurvoorschriften 
o Aanwezigheid van contaminanten 
o Aanwezigheid van ziektes en plagen op planten en plantaardige producten 
o Aanwezigheid van zieke of gekwetste dieren  
o … 
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- Niet-conforme zendingen moeten afzonderlijk, in een daarvoor voorbehouden ruimte 
(isolatieruimte, quarantaineruimte), worden opgeslagen in afwachting van de maatregel 
(vernietiging, terugzending, behandeling, regularisatie) die zal uitgevoerd worden.  

- Er moet verhinderd worden dat niet-conforme zendingen ontvreemd worden (bv. 
toegangsprocedure). 
 

4.1.1.7. Noodregeling onvoorzienbare en onverwachte omstandigheden of 
gebeurtenissen  

- In geval van onvoorzienbare en onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen moeten er 
regelingen voorzien zijn opdat de officiële controles alsnog zouden kunnen doorgaan. 

- De regelingen moeten duidelijk omschreven zijn in procedures. 
- Onvoorzienbare en onverwachte omstandigheden of gebeurtenissen kunnen van allerlei 

aard zijn.  
Voorbeelden: 

o Klimatologische omstandigheden: extreme t°, storm, … 
o Calamiteiten: brand, explosie, stroompanne, … 
o Onvoldoende personeel omwille van staking, ziekte, … 
o Geen toegang tot inspectiecentrum door verkeersproblemen, staking, … 
o Onverwachte toename in aanvoer:  

 zendingen afgeleid uit andere grenscontroleposten wegens stakingen, 
stormweer, …  

 verleggingen naar controlepunten wegens onvoldoende capaciteit in 
grenscontrolepost, … 

o Aanwezigheid van beschadigde goederen, lekkende verpakkingen, … 
o Regelingen in geval dieren verzorging door een dierenarts nodig hebben, 

geëuthanaseerd moeten worden. 
o … 

- Noodprocedures die door de uitbater van de (lucht)haven worden opgelegd, kunnen 
hiervoor ook in aanmerking komen, mits zij de dieren en goederen onder FAVV-controle 
dekken. 
 

4.1.1.8. Autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht. 
- Systeem van autocontrole instellen, toepassen en handhaven dat veiligheid van de dieren en 

goederen omvat (zie ook 4.1.1.4 kruisbesmetting, 4.1.1.5 bioveiligheid) 
o Info: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/autocontrole/  

- Systeem waarmee ontvangen en uitgaande dieren en goederen geregistreerd worden 
o Beschrijving van het systeem 
o Beschrijving van de identificatie van de dieren en goederen 
o Info: quick start fiche ‘Traceerbaarheid’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/);  
- Systeem om het FAVV onmiddellijk in kennis te stellen als de ingevoerde dieren of goederen 

een gevaar voor de gezondheid van mens, dier of plant vormen 
o Info: quick start fiche ‘Meldingsplicht’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/); 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/meldingsplicht/  

 
4.1.1.9. Personeel 

- De exploitant moet voldoende personeel voorzien zodat de dieren en goederen makkelijk te 
bereiken zijn, grondig geïnspecteerd kunnen worden.  
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- Het personeel moet de dieren en goederen die door het FAVV voor controle geselecteerd 
worden, aanbrengen in de inspectieplaats of -ruimte als daarom verzocht wordt. 

- Het personeel moet voldoende gekwalificeerd zijn om de dieren en goederen die worden 
ingevoerd, te hanteren. 

- Voorbeelden: 
o Dieren: basiskennis dierenwelzijn, verzorgen en voederen van dieren, omgaan met 

gevaarlijke dieren, gebruik van materiaal om dieren in bedwang te houden, 
basiskennis van mogelijke risico’s (bv. dierenziektes, zie ook bioveiligheid 4.1.1.5), … 

o Levensmiddelen: basiskennis goede hygiënepraktijken (zie ook kruisbesmetting 
4.1.1.4), … 

o … 
 
4.1.2. Specifieke exploitatievoorwaarden voor grenscontroleposten  

- De grenscontrolepost moet gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid van het punt van 
binnenkomst.  

- De grenscontrolepost moet gelegen zijn op een plaats aangewezen door de 
douaneautoriteiten. 

o De exploitant moet over een douanevergunning ‘opslagruimte voor tijdelijke opslag’ 
of ‘douane-entrepot’ beschikken. 

o Deze douanevergunning moet toegevoegd worden aan het technisch dossier (zie 
3.3) bij de aanvraag tot aanwijzing bij het FAVV. 

o De douanevergunning wordt aangevraagd bij de FOD Financiën, Administratie 
douane en accijnzen, douanevergunningen: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/douane
vergunningen  

 
4.1.3. Specifieke exploitatievoorwaarden voor inspectiecentra 

- Inspectiecentra zijn voorzieningen verbonden aan een grenscontrolepost en moeten 
bijgevolg ook in de onmiddellijke nabijheid van het punt van binnenkomst gelegen zijn. 

- Inspectiecentra vallen onder de bevoegdheid van de douaneautoriteit van de 
grenscontrolepost.  

o De exploitant moet over een douanevergunning ‘opslagruimte voor tijdelijke opslag’ 
of ‘douane-entrepot’ beschikken. 

o Deze douanevergunning moet toegevoegd worden aan het technisch dossier (zie 
3.3) bij de aanvraag tot aanwijzing bij het FAVV. 

o De douanevergunning wordt aangevraagd bij de FOD Financiën, Administratie 
douane en accijnzen, douanevergunningen: 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/douane
vergunningen 

- Inspectiecentra vallen eveneens onder de bevoegdheid van de bevoegde autoriteit van de 
grenscontrolepost, zijnde het FAVV . 

 
4.1.4. Specifieke exploitatievoorwaarden voor controlepunten 

- Controlepunten liggen op het grondgebied van België. 
- Ze vallen onder de bevoegdheid van het FAVV. 
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4.2. Infrastructuurvoorwaarden 
4.2.1. Begrippen betreffende infrastructuur 

- Infrastructuur: de gebouwen, plaatsen, ruimtes waaruit de voorziening bestaat, alsook 
voorzieningen die niet verwijderd kunnen worden (bv. deuren, scheidingswanden, sanitair). 

- Plaats: afgebakende zone binnen een gebouw, aangeduid door grondmarkeringen, niet-
permanente scheidingswanden, … 

- Ruimte: afgebakende zone met vloer, muren, plafond met duidelijke afmetingen 
- Lossen: het verplaatsen van dieren en goederen vanuit het transportmiddel naar de plaatsen 

en ruimtes van de voorziening.  
- Inspectie: onderwerpen van de dieren of goederen aan een officiële controle 
- Opslag/verblijf: opslaan van goederen / houden van dieren 

o Goederen in afwachting van de uitvoering en afronding van de officiële controle 
o Goederen waarvoor vermoeden van niet-conformiteit bestaat 
o Niet-conforme goederen  
o Goedgekeurde goederen 

4.2.2. Algemene infrastructuurvoorwaarden 
- Indien de locatie uit meerdere gebouwen bestaat, moeten die duidelijk omschreven worden 

en op het grondplan (zie 3.3.1) aangeduid worden. 
- De plaatsen en ruimtes voor het lossen, de inspectie, de opslag van goederen, het houden 

van dieren … moeten van elkaar gescheiden zijn. 
- In bepaalde gevallen gelden beperkingen met betrekking tot het gedeeld gebruik van 

plaatsen en ruimtes voor verschillende goederencategorieën. 
o Levende dieren mogen nooit gecombineerd worden met goederen. Bijkomende 

specifieke voorschriften voor levende dieren worden vermeld in VO 2019/1014 (art. 
5, art. 6 lid 5). 

o Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie mogen niet 
gecombineerd worden met andere goederen. 

o Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong mogen niet gecombineerd worden met 
levende producten en dierlijke bijproducten.  

o Afwijkingen op deze verboden van het gedeeld gebruik van ruimten of plaatsen voor 
respectievelijk producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie en 
levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong met andere goederencategorieën zijn in 
beperkte mate mogelijk:  

 In geval er enkel verpakte goederen worden ingevoerd  
of  
 In geval van verpakte en onverpakte goederen worden ingevoerd: er moet 

minimaal een scheiding in tijd zijn en er moet tussen 2 zendingen gereinigd 
en ontsmet worden. In dit geval kan de afwijking ook pas na een 
risicobeoordeling omtrent kruisbesmetting door het FAVV en mits naleven 
van eventuele maatregelen die uit deze risicobeoordeling voortvloeien. 

Deze afwijking is niet mogelijk als het gaat over opslag van dierlijke bijproducten in 
bulk. 

o Er moet een risicobeoordeling (zie 4.1.1.4 kruisbesmetting, 4.1.1.5 bioveiligheid) 
worden uitgevoerd bij gedeeld gebruik voor: 

 Levensmiddelen en niet-levensmiddelen 
 Diervoeders en niet-diervoeders 
 Verpakte en onverpakte goederen 
 Goederen van dierlijke en niet-dierlijke oorsprong. 
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- De plaatsen en ruimtes moeten geschikt zijn voor de categorieën dieren en goederen die 
worden ingevoerd: 

o De grootte is in verhouding tot de aard en de hoeveelheid dieren en goederen. 
o In voorkomend geval moeten goederen met verschillend temperatuurregime 

(omgevingstemperatuur, gekoeld, diepgevroren) gelijktijdig bij de juiste wettelijk 
voorziene temperatuur bewaard kunnen worden.  

 Ruimtes moeten voorzien zijn van temperatuurregistratie en toezicht 
daarop. 

 Stroomvoorzieningen voor gekoelde containers in havens 
 Info: quick start fiche ‘Temperaturen’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/)  
- Voor de opslag van goederen mag gebruik gemaakt worden van commerciële 

opslagvoorzieningen als de opslagplaats of -ruimte van de grenscontrolepost of het 
inspectiecentrum ontoereikend is. Deze commerciële opslagvoorzieningen (zie 4.4) moeten 
aan specifieke voorwaarden voldoen. Het gebruik van commerciële voorzieningen moet in 
een procedure beschreven worden die aan het technisch dossier is toegevoegd. 

- De plaatsen moeten gemakkelijk te reinigen zijn. 
- De ruimtes moeten voorzien zijn van wanden, vloeren en plafonds die gemakkelijk te 

reinigen en te ontsmetten zijn. Het oppervlaktemateriaal dat hiervoor gebruikt wordt, moet 
bestand zijn tegen de gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 

- De plaatsen en ruimtes moeten voorzien zijn van passende riolering of een alternatief 
afvoersysteem voor afvalwater. 

- De plaatsen en ruimtes moeten goed verlicht zijn, hetzij via natuurlijk licht of via kunstlicht.  
- De inspectieplaatsen en -ruimtes moeten voorzien zijn van warm en koud stromend water 

en voorzieningen om de handen te wassen en te drogen. De kranen zijn bij voorkeur 
handenvrij bedienbaar. 

- Er moet een toegang zijn tot toiletten met voorzieningen om handen te wassen en te 
drogen. De was- en droogmiddelen zijn hygiënisch.  
 
4.2.3. Specifieke infrastructuurvoorwaarden voor grenscontroleposten en inspectiecentra  

- Voor dieren, producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten, levende producten, 
samengestelde producten, hooi en stro, zijnde dieren en goederen die aan een veterinaire 
controle onderworpen zijn, worden bijkomende infrastructuurvoorwaarden opgelegd in 
artikel 5 (dieren) en artikel 6 (goederen) van VO 2019/1014. 

- In zeehavens is opslag in het transportmiddel toegestaan onder toezicht van bevoegde 
overheid als de opslagplaats of -ruimte van de grenscontrolepost of het inspectiecentrum 
ontoereikend is. In voorkomend geval moet het gebruik hiervan in een procedure 
beschreven worden die aan het technisch dossier is toegevoegd. 

 
4.2.4. Specifieke infrastructuurvoorwaarden voor controlepunten 

- Als het controlepunt eveneens een inrichting is waar planten geteeld worden, moet de 
productieruimte volledig en permanent gescheiden zijn van de plaatsen en ruimtes van het 
controlepunt. 

  



Instructie KB GCP/IC/CP v01 – 01/04/2021 15 / 19 

4.3. Uitrustingsvoorwaarden 
4.3.1. Algemene uitrustingsvoorwaarden 

- Oppervlaktemateriaal  
o Beschrijving of technische specificaties van het materiaal dat gebruikt wordt voor 

wanden, vloeren en plafonds.   
o Het moet bestand zijn tegen de reinigings- en ontsmettingsmiddelen die gebruikt 

worden. 
o Voor werkoppervlakken die met levensmiddelen in contact zullen komen, moet 

hiervoor geschikt oppervlaktemateriaal gebruikt worden. 
o Het moet vrij zijn van beschadigingen, oneffenheden waarin vuil en stof kan 

ophopen en waardoor reiniging bemoeilijkt wordt. 
- Verlichting  

o Adequate natuurlijke of kunstmatige verlichting ten einde de controle op grondige 
manier te kunnen uitvoeren.  

o Kunstverlichting moet veilig gemonteerd zijn en mag geen risico vormen voor 
contaminatie van de goederen (bv. lampen met afschermkappen). 

- Ventilatie en verluchting 
o De plaatsen en ruimtes zijn goed geventileerd of kunnen goed verlucht worden. 
o Er zijn voorzieningen om te vermijden dat ongedierte, insecten en andere 

ongewenste gasten via de ventilatie en verluchting in de plaats of ruimte kunnen 
binnenkomen of eruit kunnen ontsnappen (bv. raster, insectenlampen). 

- Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld is in goede staat, kan gemakkelijk gereinigd 
en in voorkomend geval ontsmet worden en is geschikt om in contact te komen met de 
goederen die worden ingevoerd. 

- Info: quick start fiche ‘Inrichting van lokalen’, quick start fiche ‘Uitrusting’ 
(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/)  
 
4.3.2. Bemonstering- en inspectiemateriaal 

- Materiaal voor het uitvoeren van materiële controles van de dieren of goederen. Het 
noodzakelijke materiaal hangt af van de aard van de dieren of goederen.  
Voorbeelden:  

o Materiaal voor het verwijderen of openen van verpakkingen, het doorsnijden of 
versnijden van goederen (bv. mes, zaag, schaar, blikopener, snijplank). 

o Microgolfoven voor het ontdooien van bevroren goederen voor organoleptisch 
onderzoek. 

o Materiaal voor het in bedwang houden van dieren. 
o Chiplezer voor de verificatie van identificatiechip bij levende dieren. 
o Handloep of vergrootglas voor het bekijken van (symptomen van) schadelijke 

organismen op planten en plantaardige producten. 
o Zaklamp voor het controleren van het transportmiddel. 
o Ladder voor de controle van opgestapelde goederen. 
o … 

- Materiaal voor het bemonstering van goederen. Het noodzakelijke materiaal hangt af van de 
aard van de goederen en de voorschriften voor de bemonstering voor analyse op bepaalde 
contaminanten. 
Voorbeelden: 

o Bemonsteringsspeer voor specerijen, noten, … 
o Grondboor of schepje voor bemonsteren van groeimedium bij planten 
o Nitrilhandschoenen 
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o Steriele recipiënten 
o … 

- Inspectietafels met glad en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten oppervlaktemateriaal 
- Meettoestellen: beschrijving en/of technische specificaties, bewijs van 

onderhoud/verificatie/ijking, … 
Voorbeelden 

o Thermometer: meten van oppervlakte- en kerntemperatuur van goederen, meten 
van temperatuur in koelruimtes, … 

o Weegschaal: verificatie van het gewicht van de goederen, afwegen van bemonsterde 
hoeveelheid, voldoende nauwkeurig, geschikt voor te wegen goederen (bv. 
specerijen, aardappelen) 

o Hygrometer: meten van vochtgehalte in hout 
o … 
o Info: quick start fiche ‘Meettoestellen’ 

(http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/qsfiches/)  
- Beschermingsmiddelen in kader van hygiënevoorschriften (bv. haarnet, overtrekschoeisel, 

nitrilhandschoenen, (wegwerp)labojas) 
 

4.3.3. Reinigings- en ontsmettingsmateriaal 
- Beschrijving en/of technische specificaties van het materiaal dat gebruikt wordt om de 

plaatsen en ruimtes te reinigen en te ontsmetten 
o Reinigingsmiddelen: geschikt voor reiniging contactmateriaal van levensmiddelen, 

geschikt voor het reinigen van het gebruikte oppervlaktemateriaal 
o Ontsmettingsmiddelen: toegelaten om met levensmiddelen in contact te komen 
o Reinigingsmachines: veegmachine, schrobmachine, … 
o … 

 
4.3.4. Kantooruitrusting 

- Mogelijkheid tot het gebruik van internet voor toegang tot IT-systemen voor het registreren 
van controles. Voor inspectiecentra is dit niet verplicht als men gebruik kan maken van 
dergelijke uitrusting in de grenscontrolepost of in andere inspectiecentra die aan dezelfde 
grenscontrolepost verbonden zijn. 
 

4.4. Commerciële opslagvoorziening  
- Ligging: in de nabijheid van de grenscontrolepost, het inspectiecentrum of het controlepunt 

dat gebruik wil maken van deze voorziening 
- Exploitant: commerciële operator 
- Goederen die in commerciële opslagvoorzieningen worden bewaard, worden onder 

hygiënische omstandigheden opgeslagen en naar behoren door barcodes of andere 
elektronische middelen of etiketten geïdentificeerd. Indien de goederen een risico voor de 
gezondheid van mensen, dieren of planten, of in het geval van ggo's en 
gewasbeschermingsmiddelen tevens voor het milieu, met zich brengen, worden zij 
bovendien in een aparte afgesloten ruimte of op een van alle andere goederen afgescheiden 
plaats in de commerciële opslagvoorziening bewaard (VO 2019/1014, art. 3(12)). 

- Deze commerciële opslagvoorziening moet bij het FAVV geregistreerd zijn en in voorkomend 
geval beschikken over een toelating of erkenning noodzakelijk voor de opslag van de 
betreffende goederen (zie ‘Activiteitenlijst FAVV – Groepering 1 : Opslagbedrijf’; 
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/erkenningen/activiteiten/).  
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5. Wijzigingen betreffende de aanwijzing 
- De exploitant moet iedere wijziging betreffende ontvangen categorieën van dieren en 

goederen waarvoor de aanwijzing geldt alsook betreffende de minimumvoorschriften 
melden aan het FAVV. 

- Hiervoor wordt het aanvraagformulier voor aanwijzing (inclusief wijziging) (zie 3.2) ingevuld 
en overgemaakt aan de grenscontrolepost voor wijzigingen met betrekking tot de 
grenscontrolepost of een inspectiecentrum dat tot de betreffende grenscontrolepost 
behoort of aan de lokale controle-eenheid waartoe het controlepunt behoort voor 
wijzigingen met betrekking tot dat controlepunt. 

- De wijziging kan betrekking hebben op een wijziging van de invoerstromen (zie 3.3.2), de 
exploitatievoorwaarden (zie 4.1) of uitrustingsvoorwaarden (zie 4.3), de regelingen en 
procedures (zie 3.3.4) die van toepassing zijn. 

- De aanvraag tot wijziging kan ook betrekking hebben op een verzoek tot schorsing (zie 6) of 
intrekking (zie 7). In dat geval moet worden aangegeven voor welke categorie dieren en 
goederen de schorsing of intrekking wordt aangevraagd en moet de reden van deze 
aanvraag toegelicht worden.  

6. Schorsing van de aanwijzing (KB art. 4) 
6.1. Schorsing van aanwijzing door het FAVV 
- Redenen: bij vaststelling van onregelmatigheden die binnen een redelijke termijn kunnen 

worden opgelost 
- Omvang: voor alle of welbepaalde categorieën dieren en goederen waarvoor de aanwijzing 

gold 
- Duur: maximaal 12 maanden 
- Gevolg: FAVV-controle wordt stopgezet tijdens schorsingsperiode 
- Procedure ‘stopzetten van schorsing’ 

o Exploitant moet actief & uiterlijk 30 dagen voor verstrijken van de schorsing een 
aanvraag indienen om de schorsing stop te zetten. 

o Modaliteiten 
 Aanvraagformulier voor aanwijzing (inclusief schorsing) (zie 3.2)  
 Genomen maatregelen om de vastgestelde onregelmatigheden te vermijden 

(=actieplan)  
 Overmaken aan GCP of LCE die de schorsing heeft opgelegd. 

o FAVV onderzoekt het overgemaakte dossier en voert in voorkomend geval een 
inspectie ter plaatste uit. 

 Bij gunstige beoordeling: schorsing wordt stopgezet, FAVV controles vangen 
opnieuw aan. 

 Bij ongunstige beoordeling: intrekking van de aanwijzing voor de 
categorieën dieren en goederen waarvoor de schorsing gold; verwijderd van 
de lijst van aangewezen GCP/IC/CP; de intrekking van aanwijzing voor GCP & 
IC moet door FAVV ook aan de Europese Commissie gemeld worden. 
 

6.2. Schorsing van aanwijzing op vraag van de exploitant 
- De exploitant kan zelf verzoeken om de aanwijzing van de grenscontrolepost, het 

inspectiecentrum of het controlepunt voor alle of welbepaalde categorieën en dieren op te 
schorten. 

- Het verzoek tot schorsing wordt ingediend bij de grenscontrolepost of de lokale controle-
eenheid waartoe het inspectiecentrum respectievelijk het controlepunt behoort, door 
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overmaken van het ingevulde aanvraagformulier voor aanwijzing (inclusief schorsing) 
(zie 3.2).  

- Om de schorsing stop te zetten, moet dezelfde procedure gevolgd worden als bij schorsing 
door het FAVV (zie 6.1). 

7. Intrekking van de aanwijzing (KB art. 5) 
7.1. Intrekking van aanwijzing door het FAVV 
- Redenen:  

o De vereisten inzake infrastructuur en uitrusting worden niet gerespecteerd en 
kunnen niet binnen een redelijke termijn worden verholpen 

o De exploitatievoorwaarden worden niet nageleefd 
o Een adequate controle door het FAVV wordt belemmerd, verhinderd of geweigerd. 
o De veiligheid of integriteit van de FAVV-personeelsleden worden bedreigd of 

geschonden 
o Fraude 
o Oneigenlijk gebruik van certificaten 
o Inbreuken op autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht (KB 14/11/2003) 
o Exploitant heeft een verbod op het uitoefenen van de activiteit via gerechtelijke 

uitspraak 
o De schorsingsvoorwaarden werden niet gerespecteerd 

- Omvang: voor alle of welbepaalde categorieën dieren en goederen waarvoor de aanwijzing 
gold 

- Duur: definitief of totdat een nieuwe aanvraag tot aanwijzing werd goedgekeurd. 
- Gevolg: FAVV-controle wordt stopgezet vanaf de datum van intrekking. 
- Procedure ‘stopzetten van intrekking’: zie 3.1 aanwijzingsprocedure. 

  
7.2. Intrekking van aanwijzing op vraag van de exploitant 
- De exploitant kan zelf verzoeken om de aanwijzing van de grenscontrolepost, het 

inspectiecentrum of het controlepunt voor alle of welbepaalde categorieën dieren en 
goederen in te trekken. 

- Het verzoek tot intrekking wordt ingediend bij de grenscontrolepost of de lokale controle-
eenheid waartoe het inspectiecentrum respectievelijk het controlepunt behoort, door 
overmaken van het ingevulde aanvraagformulier voor aanwijzing (inclusief intrekking) 
(zie 3.2).  

8. Wetgeving 
Officiële controleverordening 2017/625 – art. 59 t.e.m. art. 64 
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.  
 
Uitvoeringsverordening 2019/1014 – minimumvoorschriften  
uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014 van de Commissie van 12 juni 2019 tot vaststelling van 
nadere regels betreffende minimumvoorschriften voor grenscontroleposten, met inbegrip van 
inspectiecentra, en voor de vorm, de categorieën en afkortingen voor het opstellen van lijsten van 
grenscontroleposten en controlepunten. 
 
Gedelegeerde verordening 2019/1012 – afwijkingen van de minimumvoorschriften 
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Gedelegeerde verordening (EU) 2019/1012 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van 
verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door af te wijken van de 
voorschriften inzake de aanwijzing van controlepunten en de minimumvoorschriften voor 
grenscontroleposten. 
 
Koninklijk besluit 14/01/2021 houdende de aanwijzing van grenscontroleposten, inspectiecentra en 
controlepunten. 
 

9. Bijlagen 
1. Administratieve gegevens van de grenscontrolepost 
2. Aanvraagformulier grenscontrolepost – inspectiecentrum 
3. Aanvraagformulier controlepunt 


