Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

NVWA doorlooptijden document controle terug naar 24 uur;
Tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie mogelijk
De doorlooptijden voor document controle bij de NVWA waren de afgelopen weken
opgelopen tot meer dan 150 uur. De afgelopen dagen is hard gewerkt aan alternatieve
werkwijzen om de beschikbare NVWA capaciteit zo goed mogelijk te kunnen benutten.
Dit heeft ertoe geleid dat de achterstanden zijn weggewerkt en de NVWA weer op een
doorlooptijd van een dag zit.

Het laboratorium, waar de NVWA van gebruik maakt, zal de komende zaterdagen niet werken. Dit
kan impact hebben op de doorlooptijden van keuringen. De NVWA kijkt welke maatregelen genomen
kunnen worden om de impact te beperken.
Vooraankondiging tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie i.v.m. COVID-19
Als het gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op
korte termijn de originele gezondheidscertificaten in de grenscontrolepost van Rotterdam in te
dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaat
tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden. De verantwoordelijke exploitant zal
een verzoek hiertoe moeten indienen en moeten verklaren dat de originele documenten op later
moment worden ingeleverd zodat de documentencontrole dan definitief afgerond kan worden.
Het Europese TRACES systeem zal als verificatie bron gebruikt worden voor certificaten die door de
autoriteit van het 3e land in dit systeem zijn opgemaakt. Voor de overige certificaten zal de autoriteit
van het 3e land een pdf-scan van het originele document naar een postbus bij Douane/ NVWA
moeten sturen. Deze scan wordt dan voor de verificatie gebruikt. De NVWA bereidt momenteel
communicatie richting de autoriteiten in 3e landen voor. NVWA en douane bereiden zich voor om op
deze manier te kunnen gaan werken. Zodra de postbussen, formulieren en werkwijze gereed zijn zal
de NVWA informeren over het ingangsmoment van deze tijdelijke werkwijze. De autoriteiten in
derde landen zullen via het Landbouwradennetwerk van het Ministerie van LNV worden
geïnformeerd.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van de
VIV/Visfederatie via secretariaat@visimporteurs.nl.
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De NVWA heeft, vanwege beperkte beschikbaarheid van medewerkers, haar dienstverlening op de
keurpunten in Rotterdam aangepast vanaf 17 maart 2020. Dit om te zorgen dat ze met de
beschikbare capaciteit zo lang mogelijk de dienstverlening op aantallen in de lucht kunnen houden.
Voor de komende twee weken geldt dat de avonddiensten op alle keurpunten vervallen. De dagdienst
is verlengd met een uur.
Openingstijden vanaf dinsdag 17/3
Eem- en Waalhaven (Frigocare en Eurofrigo AT)
• Frigocare 07:00 – 16:00 (aanvang laatste keuring in keurlokaal 15:30 uur)
• Eurofrigo Abel Tasmanstraat 07:00 – 16:00 (aanvang laatste keuring in keurlokaal 15:30 uur)
Maasvlakte
• Eurofrigo Maasvlakte Niet Humaan -> geen wijziging 07:00 - 14:30
• Eurofrigo Maasvlakte Humaan 07:00 – 15:30 (aanvang laatste keuring in keurlokaal 15:00
uur)
• Kloosterboer Delta Terminal 07:00 – 15:30 (aanvang laatste keuring in keurlokaal 15:00 uur)
• Agro Merchants 07:00 – 15:30 (aanvang laatste keuring in keurlokaal 15:00 uur)
Containers zonder omissies/problemen krijgen voorrang. Containers waarbij bij keuring duidelijk
wordt dat deze verder uitgezocht moeten worden om een keuringsbeslissing te kunnen nemen,
kunnen aanzienlijk langer moeten wachten op het hervatten van de keuring dan gebruikelijk.
Verder wordt dagelijks gemonitord op werkaanbod, bezetting en knelpunten om daar zo goed
mogelijk te anticiperen.
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