
Melding Voedsel en Waren
extra instructie



Nieuwe GGB – Algemene gegevens (1)
Voor het aanmaken van een nieuw GGB kiest u de 
menuoptie ‘Nieuw GGB’. Er zijn vier tabbladen zichtbaar:

• Algemene gegevens
• Lading
• Adressen
• Statusinformatie   

In het blok ‘Aangifte details’ kunt u de gegevens invullen of 
wijzigen. Toelichting:

• ‘Goederenclassificatie’: kies ‘product’ voor veterinaire 
lading of ‘levensmiddel’ voor hoog risico levensmiddelen. 
NB. Het gebruiksdoel dat u selecteert dient overeen te 
komen met de goederenclassificatie.
• ‘Referentie (MVW)’ is bv het dossiernummer
• ‘Ondertekend door’, ‘Telefoon / E-mail aangever’ en 
‘Plaats van opmaak’ worden automatisch ingevuld.
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (2)
Let op! De velden met een * zijn verplicht.

Als een ander bedrijf voor u de keuringen afhandelt via de 
service ‘Veterinair Inspectie Proces’ (VIP), kunt u de naam 
van dit bedrijf invullen bij ‘Ladingaanbieder (VIP)’.

Als u bij ‘Keuring aanvragen via VIP’ ja kiest, ziet u de 
geselecteerde keurcontainers automatisch in Veterinair 
Inspectie Proces.

Als u bij ‘Keuring aanvragen via VIP’ nee kiest, betekent 
dit niet dat de lading niet gekeurd hoeft te worden. Dit 
wordt te allen tijde door de NVWA bepaald.

Als u een GGB aangifte wilt maken voor bulk- of stukgoed-
lading, kiest u bij ‘Containerlading’ voor de optie nee.
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (3)
Per bestemmingscode gelden de volgende voorwaarden:

Bestemmingscode ‘Invoer’

• ‘SIP’ - keurpunt
• wél vinkje bij ‘EU-waardig’ zetten
• wél ‘Gebruiksdoel’ invullen
• wél ‘Erkenningsnummer’ en ‘Activiteit’ invullen (bij 
document)
• géén ‘BIP uitgaand’* invullen
• géén ‘BIP transfer’** invullen
• géén ‘Opslag’, ‘Opslag locatie naam’, ‘Opslag haven’ 
en ‘Opslag vaartuig naam’ invullen
• géén ‘Land van bestemming’ invullen

* BIP uitgaand = BIP in de EU waar de goederen de EU 
weer verlaten als ze een 3e landen bestemming hebben

** BIP transfer = BIP in de EU waar de goederen heen  
gaan als ze een transhipment bestemming binnen de EU 
hebben Bij GGB’s voor hoog risico levensmiddelen is al-
leen de bestemming invoer toegestaan.
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (4)
Per bestemmingscode gelden de volgende voorwaarden:

Bestemmingscode ‘Doorvoer‘ (geen EU-bestemming)

• ‘SIP’ = keurpunt
• wél ‘BIP uitgaand’ invullen
• wél ‘Land van bestemming’ invullen
• géén ‘BIP transfer’ invullen
• géén ‘Opslag’, ‘Opslag locatie naam’, ‘Opslag haven’ 
en ‘Opslag vaartuig naam’ invullen
• géén vinkje bij ‘EU-waardig’ zetten
• géén ‘Gebruiksdoel’ invullen

Let op: Voor Zwitserland geldt bestemmingscode Invoer.

Bestemmingscode ‘Opslag’ (geen EU-bestemming)

• ‘SIP’ = keurpunt
• wél ‘Opslag’, ‘Opslag locatie naam’, ‘Opslag haven’ en 
‘Opslag vaartuig’ naam invullen
• wél ‘Land van bestemming’ invullen (= altijd Nederland, 
bijv. Douane vrij entrepot)
• wél ‘Gebruiksdoel’ invullen
• géén ‘BIP uitgaand’ invullen
• géén ‘BIP transfer’ invullen
• géén vinkje bij ‘EU-waardig’ zetten
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (5)
Per bestemmingscode gelden de volgende voorwaarden:

Bestemmingscode ‘Transhipment’ (EU-bestemming)

• ‘SIP’ = terminal waar lading aankomt
• wél ‘BIP transfer’ invullen
• wél vinkje bij ‘EU-waardig’ zetten
• géén ‘BIP uitgaand’ invullen
• géén ‘Opslag’, ‘Opslag locatie naam’, ‘Opslag haven’ 
en ‘Opslag vaartuig naam’ invullen
• géén ‘Gebruiksdoel’ invullen
• géén ‘Land van bestemming’ invullen

Bestemmingscode ‘Transhipment’ (geen 
EUbestemming)

• ‘SIP’ = terminal waar lading aankomt
• wél ‘Land van bestemming’ invullen
• géén ‘BIP uitgaand’ invullen
• géén ‘BIP transfer’ invullen
• géén ‘Opslag’, ‘Opslag locatie naam’, ‘Opslag haven’ 
en ‘Opslag vaartuig naam’ invullen
• géén vinkje bij ‘EU-waardig’ zetten
• géén ‘Gebruiksdoel’ invullen
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (6)

1. Op dit deel van het scherm voegt u de documentgegevens toe. Vul eerst het documentnummer en de uitgiftedatum van het document in. 
Klik onderaan het scherm op ‘Bewaren’ (niet zichtbaar in dit voorbeeld) en daarna op de pijl die rechts aan het eind van de documentregel 
verschijnt.

2. Vul hier alle bekende erkenningsnummers en bijbehorende activiteiten in. Klik daarna op ‘Bewaren’. U keert dan terug naar het scherm met 
de ‘Algemene gegevens’.
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Nieuwe GGB – Algemene gegevens (7)
Op dit deel van het scherm vult u, indien van toepassing, 
de ‘Transhipment details’ in.

NB. Als u een GGB aangifte inclusief transhipment gege-
vens heeft verstuurd en later treden wijzigingen op in de 
uitgaande gegevens, kunt u de wijzigingen via e-mail aan 
de Douane/NVWA doorgeven.
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Nieuwe GGB – Lading (8)
In het tabblad ‘Lading’ vult u de ladinggegevens in.

Het veld ‘Keuren’ is aangevinkt indien de NVWA de desbetreffende container na de aanvaarding heeft geselecteerd voor keuring.

Indien u meerdere containers/partijen hebt, klik dan op ‘Lading toevoegen’. Let op: u dient alle GN codes van het gezondheidscertificaat over 
te nemen. ‘GN klasse’ en ‘GN familie’ worden automatisch ingevuld na selectie van de GN code.

Containers / partijen die u op het 
tabblad ‘Lading’ heeft ingevuld 
en bewaard, worden op het tab-
blad ‘Algemene gegevens’ als 
‘read only’ getoond.
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Nieuwe GGB – List of values (9)
Zoals reeds bij de iconen is toegelicht, kunt u met het vergrootglas gegevens opzoeken in een List of Values (LOV), ook wel referentietabel 
genaamd.

Door bij het veld ‘Naam’ garnalen in te vullen en op ‘Zoek’ te klikken, ziet u alle animocodes waarvan de omschrijving de tekst garnalen bevat.

Door te klikken op één van de zoekresultaten, keert u automatisch terug op het scherm waar u de LOV had geopend.
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Nieuwe GGB – Adressen invullen (10)
In het tabblad ‘Adressen’ kunt u adressen:

• handmatig invullen en eventueel opslaan in het adres-
boek of
• uit het adresboek ophalen door het invullen van de 
verkorte code.

De volgende blokken vult u in:

• Verzender/exporteur
• Geadresseerde
• Importeur
• Afleveradres

Let op! Bij transhipment zijn adressen niet verplicht. 
Desondanks moet u alle velden invullen om een aanvaar-
ding van de NVWA te kunnen ontvangen. U kunt volstaan 
met het overal invullen van n.v.t. (= niet van toepassing).
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Nieuwe GGB – Adressen opslaan (11)
U kunt adressen eenvoudig opslaan in het adresboek. 
Door het toevoegen van een herkenbare (snel)code van 
maximaal 8 karakters en op ‘Bewaren’ te klikken, wordt het 
adres opgenomen in het adresboek. Om uw wijzigingen 
ongedaan te maken of te wissen, klikt u op ‘Annuleren’.
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