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Technische nota: gericht op de implementatie van een
importprocedure voor biologische producten en
omschakelingsproducten
Toepassingsgebied: BIO BE, BIO LU
1. Definities
Eerste ontvanger in de Europese Unie: een in de Unie gevestigde en aan het in Verordening (EU) 2018/848 bedoelde
controlesysteem onderworpen natuurlijke of rechtspersoon aan wie de zending wordt geleverd door de importeur na de
vrijgave voor het vrije verkeer en die deze in ontvangst neemt voor verdere bereiding en/of afzet
Importeur: een in de Unie gevestigde en aan het in Verordening (EU) 2018/848 bedoelde controlesysteem onderworpen
natuurlijke of rechtspersoon die, zelf of via een vertegenwoordiger, de zending voor vrijgave voor het vrije verkeer in de
Unie aanbiedt;
Exporteur: exploitant die de producten uitvoert uit het in vak 9 van de COI vermelde land. De exporteur is de exploitant
die de laatste handeling - met het oog op de bereiding in de zin van artikel 3, punt 44, van Verordening (EU) 2018/848 verricht op de in vak 13 van de COI vermelde producten en die de producten overeenkomstig punt 6 van bijlage III bij
Verordening (EU) 2018/848 in geschikte verpakkingen of containers verzegelt.
e-COI: electronic Certificate Of Inspection, zoals beschreven in EU 2021/2306, of inspectiecertificaat voor de invoer van
biologische en omschakelingsproducten in de Europese Unie.
TRACES: Trade Control and Expert System.
DAU: Document Administratif Unique. Aangifteformulier voor de douane.
CHED: Common Health Entry Documents. Een CHED is vereist voor zendingen van dieren en bepaalde goederen die de
EU binnenkomen.
2. Certificering van leveranciers
Alvorens een import van bioproducten en/of omschakelingsproducten te organiseren, zal het biocertificaat van de
exporteur opgevraagd worden en gecontroleerd worden naar geldigheid via bijlagen I en II van EU 2021/2325. Bij twijfel
wordt op voorhand contact opgenomen met de controleur bij Certisys. De exporteur dient aangemeld te zijn in TRACES.
Hetzelfde geldt voor de importeur en de eerste ontvanger.
3. e-COI (delen I en II van EU 2021/2306)
Per geïmporteerde partij moet een e-COI aanwezig zijn in TRACES. Op dit document zal de partij geïdentificeerd zijn met
lotnummers en wordt tevens de goederenstroom beschreven. De e-COI kan geïnitieerd worden in het TRACES door de
exporteur, het controleorgaan van de exporteur en/of de importeur. De importeur dient op voorhand af te spreken met
de exporteur wie de e-COI in TRACES initieert om dubbele e-COI’s voor eenzelfde shipment in TRACES te voorkomen.
Het controleorgaan van de exporteur dient de e-COI te viseren in vak 18 alvorens vertrek van de goederen in het
land van origine. De importeur is medeverantwoordelijk voor een correct verloop hiervan.
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4. Melding van import (EU 2021/2307)
Ten laatste 1 dag voor de verwachte aankomst, dient vak 20 van de e-COI ingevuld te worden. Voor zendingen die
onderworpen zijn aan officiële controles aan grenscontroleposten moet de verwachte datum van aankomst en het
verwachte tijdstip van aankomst aan de grenscontrolepost vermeld worden.
Voor zendingen die vrijgesteld zijn van officiële controles aan grenscontroleposten, moet de verwachte datum en het
verwachte tijdstip van aankomst aan het punt van vrijgave voor het vrije verkeer vermeld worden.
5. Ontvangst binnen Europa
Voor verdere afhandeling van de zending binnen Europa zijn 2 procedures mogelijk:
Procedure 1
Dieren en goederen die bij import onderhevig zijn aan een controle op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders,
de plantengezondheid en de dierengezondheid in een grenscontrolepost.
Procedure 2
Producten die niet onderhevig zijn aan een controle op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, de
plantengezondheid en de dierengezondheid in een grenscontrolepost.
Bijzonderheden van de 2 procedures van ontvangst binnen Europa

Vak 10 e-COI
Tijdstip van uitvoering van
de documentaire en eventueel fysieke controles door
de bevoegde overheid
CHED

Procedure 1
- grenscontrolepost
Desbetreffende grenscontrolepost selecteren
Bij binnenkomst in de EU en
voor of gelijktijdig met de controle van het CHED

Procedure 2 – punt van vrijgave
voor het vrije verkeer
Desbetreffende punt van vrijgave voor het
vrije verkeer selecteren
Vooraleer de goederen in het vrije verkeer te brengen

In vak I.31 van het CHED ‘type
organic’ vermelden en het referentienummer van de e-COI
(zie vak 3).
Het FAVV kan het CHED pas
vervolledigen, nadat de e-COI
door de bevoegde overheid geviseerd is in vak 30

nvt

De importeur zorgt voor een tijdige aanmelding per mail (*) bij de bevoegde, gewestelijke overheid in functie van de te
volgen procedure 1 of 2, met vermelding van het referentienummer (vak 3) van de -COI. De e-COI wordt vervolgens
elektronisch geviseerd door de Gewestelijke Overheid in vak 30. Welke Gewestelijke Overheid tekent hangt af van het
gewest waar de grenscontrolepost of punt van vrijgave voor het vrije verkeer gelegen is. (ter info: opletten met “Brussel”
en “Zaventem”).
(*) Brussel: landbouw@gob.brussels (NL) / agriculture@sprb.brussels (FR)
Groothertogdom Luxemburg : import-controle@asta.etat.lu
Vlaanderen : importbio@lv.vlaanderen.be
Wallonië: bio.import.dgo3@spw.wallonie.be
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De handelsfactuur en de transportdocumenten dienen geüpload te worden in TRACES als bijlage aan de desbetreffende
e-COI. De douanecode C644 moet gebruikt worden in vak 44 van de DAU in geval van biogoederen en
omschakelingsgoederen, met vermelding van het referentienummer van de e-COI (vak 3).
De eerste ontvanger viseert vak 31 van de e-COI nadat de in punt 6 van bijlage III bij Verordening (EU) 2018/848
controles zijn verricht De eerste ontvanger bevestigt hierbij dat de volgende punten bij ontvangst van de partij werden
nagegaan:
– geschikte verpakkingen of recipiënten/containers,
– correcte sluiting van de verpakking en de recipiënten/containers.
– systeem voor identificatie van de partijen (traceerbaarheid)
– aanwezigheid van de identificatie van de exporteur,
– coherentie tussen de gegevens op de partijdocumenten (o.a. fytosanitair certificaat, B/L, invoice,...), de productlabels en
de inslaggegevens van de eerste ontvanger met de gegevens op de eCOI
Opgelet: bedrijven kunnen de goederen pas verder verhandelen/verplaatsen/in het vrije verkeer brengen, nadat vak 30 en
desgevallend vak 31 van de e-COI geviseerd werden in TRACES.
6. Gebruik van uittreksels (deel I en deel II van EU 2021/2307)
Indien de importeur een partij die vermeld staat op een e-COI in verschillende keren wil inklaren dient de importeur of
de eerste ontvanger per ingeklaarde hoeveelheid een uittreksel op te maken in TRACES. Dit uittreksel dient samen met
de e-COI voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid die het uittreksel zal viseren in vak 12. Ook hier geldt dat het
uittreksel in vakken 12 en 13 geviseerd moet zijn in TRACES alvorens de goederen in het vrije verkeer te brengen. De
importeur kijkt erop toe dat ook de uittreksels in TRACES correct worden afgehandeld.
7. Meldingsplicht
Bij afwijkingen van deze procedure of bij twijfels omtrent de conformiteit van de goederen wordt Certisys steeds op de
hoogte gebracht. Zie document NT 3829.
8. Nuttige links
Meer gedetailleerde info en updates rond import van biologische zendingen en omschakelingsproducten kunnen
geraadpleegd worden op de website van het bevoegde Gewest.
Brussel: https://economie-emploi.brussels/import-export-produits-agricoles
Vlaanderen: https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/import
Wallonië: https://agriculture.wallonie.be/importation-de-produits-bio
Groothertogdom Luxemburg: https://logistics.public.lu/fr/formalities-procedures/type-goods/food-feed/organicproducts.html
Voor technische problemen en problemen inzake encodering in TRACES, kan de TRACES user manuel
geconsulteerd worden: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/Home.html
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