SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE
CONTROLES
OP GOEDERENGEIMPORTEERD VAN
HET VERENIGD KONINKRIJK IN DE
EUROPESE UNIE VIA EEN FRANS
INGANGSPUNT

Importeurs vanUK-goederen
geïmporteerd via Frankrijk
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IMPORTVOORBEREI
DINGEN
Neem contactop met de UK-exporteuren geef hem de
informatie van dit document voordat de goederen
verzonden worden.

!

Dit om weigering/vernietiging van de
goederen te vermijden die omwille van gebrek
aan conformiteitniet geregulariseerd kunnen
worden:
◼Invoeren

van verboden goederen;

◼Invoering

via een niet goedgekeurd ingangspunt voor de
betrokken goederen;
aan of ongeschikt(fyto)sanitair certiﬁcaat
ondertekend door de UK-autoriteitentoegeleverd
metdegoederen;
◼Gebrek

◼Onvoldoende

hygiënische verzendingscondities.
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Importeurs vanBritse
goederen

2

Britse
exporteurs

PUNTEN DIE VOOR DE
GOEDERENVERZENDING
GECONTROLEERD
MOETEN WORDEN
Zijn de goederen onderworpen aan sanitaire en
fytosanitaire controles?

Dit is van toepassing op levende dieren, producten van
dierlijke oorsprong, diervoeders en planten.

 Zie details(1)
Voorbeelden van verboden producten:
Aardappelen
Citrus planten
Wijnstokken

Heeft het bedrijf de toelating om dierlijke
producten te exporteren in de Europese Unie?
 Zie lijst

(2)
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Importeurs
vanBritsegoe
deren

3

Britse
exporteurs

KEUZE VAN
INGANGSPUNT IN
FRANKRIJK
Controleer of het voorziene ingangspunt
goedgekeurd is voor de betrokken goederen
(niet alle ingangspunten zijn goedgekeurd voor
alle categorieën van goederen).
! Opgelet: geen enkele Franse haven is goedgekeurd voor
het ontvangen van vee, schapen, geiten of varkens.

Dunkirk

Calais
Boulogne
Dieppe

Cherbourg

Le Havre
Roscoff

Saint
Malo

Caen

4

!

Al deze “Brexit” ingangspunten zijn goedgekeurd voor
controles op levende dieren, diervoeder en planten.
Boulogne is een specifiek geval – dit punt is uitsluitend
goedgekeurd voor visserijproducten en tweekleppige
weekdieren.

KEUZE VAN
INGANGSPUNT IN
FRANKRIJK
 Vind informatie on line (3)

Levende dieren
b

a
➋➋➍➏➐➑
Als gehouden carnivoren: ➋➏➐➑
Duiven, vis, lagomorfen: ➏➐➑
Andere dieren, behalve hoefdieren: ➏➑

Paardachtigen:
a

b

b

b

b

Producten van dierlijke oorsprong:

➊➋➍➎➏➐➑➒
Diervoeder:

➊➋➌➍➎➏➐➑➒
Planten:

➊➋➍➎➏➐➑➒

Calais
a/tunnel b/port

a

Dunkirk
b

Boulogne

Dieppe

Cherbourg

Roscoff

Le Havre
Saint
Malo

Caen
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4

Britse
exporteurs

(FYTO)SANITAIREC
ERTIFICERING
DOOR DE UK
AUTORITEITEN
➔ Vraag een(fyto)sanitair certiﬁcaat
ondertekend door de bevoegde Britse
autoriteit(officiële dierenarts, etc.) met de
volgende informatie:
◼ omschrijving van de goederen;
◼ de gegevens vereist door de EU-regelgeving;
◼ indien van toepassing, het aantal veiligheidszegels.

➔ Dit document moet de goederen
vergezellen tot de Franse grenscontrolepost
waar de sanitaire en fytosanitaire (SPS)
controles uitgevoerd zullen worden.
6

5

Importeurs en
tussenpersonen van hun keuze

BEGIN MET DE DOUANE EN
SPSPROCEDURE VOOR DE
VERZENDING VAN DE
GOEDEREN
Voer de voorafgaande verklaring voor goederen in op
hetDelt@ douanesysteem of de aangifte voor douane
vervoer in het specifieke NSTI-systeem.
Meld op voorhand de gegevens over de goederen aan
in het Europese TRACES-systeem en voeg een
gescande kopie van hetBritse(fyto)sanitaire certificaat
bij deze prenotificatie.
!

U moet over een toegang tot TRACES beschikken evenals
een registratie als operator in TRACES voor het betrokken
ingangspunt.  Link naarTRACES (4)

!

Voor deze en andere bijbehorende handelingen is het
mogelijk om beroep te doen op een tussenpersoon: een
persoon verantwoordelijk voor de lading, een geregistreerde
douane vertegenwoordiger (Frans: RDE).

!

Voor bepaalde soorten van goederen moet de prenotificatie
24uur voor de aankomst van de goederen aan de
grenscontrolepost aangemeld worden.
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6

Vrachtwagenc
hauffeurs

CONTROLES BIJ
INSCHEPING IN HET
VERENIGD KONINKRIJK
➔Controleer of alle commerciële documentatie en de
VK(fyto)sanitaire certiﬁcaten de goederen
vergezellen.

➔Indien van toepassing, controleer of het
veiligheidszegel op de verzending
overeenstemt met de zegel op het
(fyto)sanitaire certiﬁcaat.

➔In het kader van de slimme douanegrens, het
volgende melden bij het inschepen:
◼ dat de producten onderworpen zijn aan SPS controles;
◼ Belangrijk: bij inscheping in Dover ofFolkestone voor
Calais, voor verzendingen die uitsluitend visserijproducten
bevatten, duid “visserijproducten” aan. Gemengde ladingen
zullen eerst in Calais en later in Boulogne gecontroleerd
worden.
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Vrachtwage
n chauffeurs

AANDUIDINGEN
BIJ ONTSCHEPING IN
FRANKRIJK
➔Bij aankomst op het Franse grondgebied,
volg de oranje SIVEP-strook(veterinaire en
fytosanitaire inspectie)om naar de
grenscontrolepost te gaan.
DOUANES
CUSTOMS
ZOLL

100
M

➔ Voor verzendingen die uitsluitendvisserijproducten bevatten en die in de haven van
Calais aankomen of Tunnel, volg de groene
strook om naar de grenscontrole van
Boulogne-sur-Mer te gaan.

Visserijproducten moeten tot Boulogne-sur-Mer reizen onder een
aangifte voor douane vervoer: of een verklaring type T1 voor aangifte
van douanevervoer uitgegeven door het Verenigd Koninkrijk in het kader
gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer; of een type T1 Unie
verklaring, vertrek Calais, dat 72 uur voor de presentatie van de
goederen verzonden moet worden.
In beide gevallen worden de vrachtwagens rechtstreeks naar de groene
strook geleid, in tegenstelling tot andere SPS-goederen.
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Tussenpersonen (persoon
verantwoordelijk voor de lading,
geregistreerde douane
vertegenwoordiger (Frans: RDE))

SANITAIRE
ENFYTOSANITAIRE
CONTROLES AAN DE
FRANSE GRENSCONTROLEPOSTEN

➔ Presentatie voorsanitaire enfytosanitaireinspectie:
◼ De commerciëledocumentatie en het
originele(fyto)sanitaire certiﬁcaat uitgegeven door de VKautoriteiten moeten aan de inspecteur worden verstrekt;
◼ De chauffeur moet het voertuig in de inspectieruimte
plaatsen en het openen op verzoek van de inspecteur.
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Tussenpersonen (persoon
verantwoordelijk voor de lading,
geregistreerde douane
vertegenwoordiger (Frans: RDE))

SANITAIRE EN
FYTOSANITAIRE
CONTROLES AAN
FRANSE GRENSCONTROLEPOSTEN
➔Ingeval van niet-conformiteit worden de
goederen in beslag genomen.

➔Ingeval van ernstige niet-conformiteitdie
regularisatie onmogelijk maakt zoals:
◼ invoeren van verboden goederen;
◼ invoeren van goederen langs een niet
goedgekeurd ingangspunt voor deze goederen
is goedgekeurd;
◼ goederen die niet vergezeld of van een
onjuist (fyto)sanitair certificaat ondertekend door
de Britse autoriteiten;
◼ onvoldoende hygiënische verzendingscondities;

!zullen de goederen geweigerd of vernietigd worden.
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Tussenpersonen (persoon
verantwoordelijk voor de lading,
geregistreerde douane
vertegenwoordiger (Frans: RDE))

BIJ VOLTOOIING VAN DE
SANITAIRE EN
PHYTOSANITAIRE
INSPECTIE
➔Als het resultaat bevredigend is: afgifte van een
gemeenschappelijk veterinair ingangsdocument
(CHED) dat de goederen moet vergezellen.

➔Afronding van de douaneformaliteiten:
◼ De CHED aan de douaneambtenaars geven, gevolgd door:
1) voor invoerverklaringen: valideer de voorafgaande douaneverklaringen
breng de status van de goederen bij volgens de SIVEP inspectie: de referentie
van het CHED moet op DELTA worden ingevoerd om het vrijgave bewijs te
ontvangen (Frans: BAE);
2) als de goederen in transitzijn (behalve visserijproducten): elektronische
boodschap aan de douanedienst van afgifte van het CHED en het nummer
van de relevante vervoerverklaring (MRN) om een transit nota te bekomen
(common transit agreement) of een invoer vrijgave (BAE) (Union transit);
3) als visserijproducten vervoerd worden (alleen via Calais): aanmelding
bij de douane van aankomst bij het douanekantoor in Boulogne
(FR000630).

➔Betaling van de sanitaire offytosanitaire
invoerrechten.

◼ Bepaalde typen van mariene producten moeten door
eenvangstcertificaat vergezeld worden.

 Meer informatie(5)
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VOOR MEER
INFORMATIE

https://agriculture.gouv.fr/brexit-andsanitary-and-phytosanitary-controls

https://agriculture.gouv.fr/importation-animalproducts-live-animals-animal-feed-and-plants

Lijstvan Internet links opgenomen in ditdocument:

(1)

https://agriculture.gouv.fr/do-sps-border-inspections-apply-me

(2) https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm
(3)

https://agriculture.gouv.fr/where-are-sps-border-inspections-carried-out

https://agriculture.gouv.fr/how-should-you-carry-out-your-sps-border-inspectionprocedures-information-systems
(4)

(5)

https://agriculture.gouv.fr/brexit
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