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Technische nota: gericht op gericht op de implementatie van een 
importprocedure voor biologische producten 

Toepassingsgebied: BIO BE, BIO LU 

 
1. Definities (conform regelgeving (EU) n° 889/2008) 
 
‘Eerste geadresseerde (first consignee)’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een 
geïmporteerde zending wordt geleverd en die deze in ontvangst neemt voor verdere bereiding en/of 
afzet. 
 
'Importeur’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in de Europese Gemeenschap die zelf of via een 
vertegenwoordiger een zending aanbrengt voor het in het vrije verkeer brengen ervan in de Gemeenschap. 
 
'Exporteur': de natuurlijke persoon of rechtspersoon in her derde land die de laatste bereidingsactiviteit 
heeft verricht. 
  
'eCOI':  electronic certificate of inspection for import of products from organic production into the European 
community. 
 
'TRACES': Trade Control and Expert System 
  
'DAU': Document Administratif Unique. Aangifteformulier voor de douane. 

 
 
2. Accreditatie van leveranciers: 

 
Alvorens een bio import te organiseren zal het biocertificaat van de exporteur opgevraagd worden en 
gecontroleerd worden naar geldigheid in bijlage III en IV van de EU 1235/2008. Bij twijfel wordt op voorhand 
contact opgenomen met uw controleur bij Certisys. De exporteur dient aangemeld te zijn in TRACES. 
Hetzelfde voor de importeur en de eerste geadresseerde. 

 
 
3. eCOI (zie bijlage V EU 1235/2008): 

 
Per geïmporteerde biopartij moet een eCOI aanwezig zijn bij inklaring van de goederen. Op dit document zal 
de biopartij geïdentificeerd zijn met lotnummers en wordt tevens de goederenstroom beschreven. De eCOI 
kan geïnitieerd worden in het systeem TRACES door de exporteur, controleorgaan van de exporteur, first 
consignee en de importeur.  1 van deze partijen dient dus vak 1 tot 17 volledig in te vullen.  Het controleorgaan 
van de exporteur dient de eCOI goed te keuren alvorens inklaring in de EU, dit gebeurt in vak 18. De 
importeur is wel eindverantwoordelijke en dient ervoor te zorgen dat de eCOI aanwezig is en afgetekend is 
door het controleorgaan van de exporteur alvorens vertrek in het land van origine. De importeur dient dus 
op voorhand af te spreken met de exporteur wie de eCOI in TRACES ingeeft. 

 
 
4. Melding van import: 

 
Door specifieke richtlijnen van de commissie kan de aanmelding van de partijen aan Certisys verplicht 
worden. De melding van de geïmporteerde partijen is momenteel enkel verplicht voor de granen en 
oliehoudende zaden en vruchten en afgeleiden van Oekraïne, Kazachstan, Moldavië, China en de Russische 
Federatie. Voor Turkije vanaf 01/03/2021. Voor de aanmelding stuur de nummer van de eCOI door naar uw 
controleur en controle@certisys.eu.  
Voor China is er ook een meldingsplicht voor plantaardige producten.   
Voor de andere goederen geldt een vrijblijvende meldingsplicht aan Certisys. 
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5. Ontvangst binnen Europa:  

 
De biopartij afkomstig uit een niet-Europees land (met uitzondering van Zwitserland, Lichtenstein, 
Noorwegen en Ijsland) moet alvorens vertrek in het land van origine vergezeld zijn van een eCOI zoals 
hierboven beschreven. 
 
De eCOI moet dan elektronisch geviseerd zijn door de Gewestelijke Overheden in vak 20. Welke 
Gewestelijke Overheid tekent hangt af van het gewest waar het douanekantoor (point of entry- box 9) gelegen 
is. (ter info: opletten met “Brussel” en “Zaventem”).  
 
Om de eCOI geviseerd te hebben, moet je voorlopig nog een mailtje met referentienummer van de eCOI 
(vak 3) sturen naar je contactpersoon bij de desbetreffende gewestelijke overheid (zie onderstaande 
contactpersonen).  
 
De documenten die ze daar graag willen zien zijn: factuur en transportdocument (kan je aan de eCOI in 
Traces hangen), en indien de goederen toch al ingeklaard zouden zijn, willen we ook een kopie van de 
douane-aangifte. Op de douane-aangifte (DAU) dient altijd gebruik gemaakt te worden van de douanecode 
C644. 
 
 
Brussels: landbouw@gob.brussels (NL) / agriculture@sprb.brussels (FR) 
Groothertogdom Luxembourg : import-controle@asta.etat.lu 
Vlaanderen : importbio@lv.vlaanderen.be 
Wallonie : bio.import.dgo3@spw.wallonie.be  
 
De eerste geadresseerde viseert na een fysieke controle van de biogoederen – cfr. Art. 34 van EG 889/2008 
- vak 21 van de eCOI in TRACES. De eerst geadresseerde 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 

– aanwezigheid van de identificatie van de exporteur, 

– coherentie tussen de info op de leverdocumenten (o.a. fytosanitair certificaat, B/L, invoice,...) 
de productlabels en de inslaggegevens van de eerst geadresseerde met de gegevens op 
de eCOI 

 
Opgelet: bedrijven kunnen de goederen pas verder verhandelen/verplaatsen/in het vrije verkeer brengen, 
nadat vak 20 en desgevallend vak 21 van de eCOI geviseerd werden in TRACES.  
  
6. Gebruik van uitreksels (extract) (bijlage VI van EU 1235/2008) 
 
Indien de importeur een partij die vermeld staat op een eCOI in verschillende keren wil inklaren dient de 
importeur of de eerste bestemmeling per ingeklaarde hoeveelheid een uitreksel op te maken in TRACES. 
Dit uitreksel dient samen met de eCOI voorgelegd te worden aan de bevoegde instantie die het uitreksel 
dan zal aftekenen in TRACES voor inklaring. 
 
Ook hier geldt dat het extract in vakken 13 en 14 geviseerd moet zijn in TRACES alvorens de biogoederen 
in het vrije verkeer te brengen. De importeur kijkt erop toe dat ook de extracten 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. 
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