
  Ministerie van Landbouw,  
  Natuur  en  Voedselkwaliteit 

 

 

Belangrijke wijzigingen in TRACES m.b.t. het COI vanaf 1/1/2022 

 
Op 1/1/2022 is de nieuwe Bio Verordening in werking getreden. Dit heeft enkele belangrijke gevolgen 
voor de import van biologische producten. 
 
Vanaf 6/12/2021 het nieuwe model van het COI* geïntroduceerd in TRACES: 
 
• Het nieuwe model bestaat uit 31 vakken, in plaats van 21 vakken; 
• De details over het nieuwe model staan in de release notes en meer informatie is beschikbaar in de 

uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 en de gedelegeerde verordeningen (EU) 2021/2305 en (EU) 
2021/2306. 
 

Daarnaast staat meer informatie over de wijzigingen ten aanzien van de import voor biologische 
producten per 1/1/2022 in de Q&A’s van de Europese Commissie**. 
 
Het COI onderscheidt biologische producten (met biologische producten worden tevens in conversie 
producten bedoeld) in: 
 

• Producten die alleen een biologische controle krijgen en; 
• Producten die naast de biologische controle óók een veterinaire (dieren en producten van 

dierlijke oorsprong), fytosanitaire (planten, groenten, fruit en plantaardig materiaal) of een 
controle in het kader van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders krijgen.  
 

Wanneer u voor de import ook een melding doet bij de NVWA of de KCB dan importeert u biologische 
producten die tevens veterinaire producten, fytosanitaire producten of levensmiddelen/diervoeders zijn. 
Kijk voor meer informatie over deze invoer op Import | NVWA 
 
In het onderstaande overzicht staan de veranderingen. Op de volgende pagina’s in dit document zijn 
deze 3 veranderingen nader uitgewerkt: 
 

1. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED (= Common Health Entry Document, ook 
wel bekend als GGB) voor veterinaire producten; 

2. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED (= Common Health Entry Document, ook 
wel bekend als GGB) voor fytosanitaire producten of levensmiddelen/ diervoeders; 

3. Bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, 
fytosanitaire producten en levensmiddelen/ diervoeders. 

* Controle certificaat voor invoer van biologisch geproduceerde producten in de Europese 
gemeenschap. Dit certificaat wordt ook wel het COI genoemd. 

**Deze Q&A is (nog) niet formeel goedgekeurd door de Europese Commissie en derhalve is er (op dit 
moment) ook nog geen definitieve versie gepubliceerd door de Europese Commissie. 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13139-2021-ADD-1/nl/pdf
https://www.skal.nl/assets/wetgeving-nl/Release-note-6.2.0-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&qid=1642682909255&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=EN
https://www.skal.nl/assets/wetgeving-nl/Questions-and-Answers_Organic-Import-Controls-combined.pdf
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/themas/import
https://www.skal.nl/nieuwe-bio-verordening/import-bio-zendingen-met-naast-het-coi-tevens-een-ched-voor-veterinaire-producten
https://www.skal.nl/nieuwe-bio-verordening/import-bio-zendingen-met-naast-het-coi-tevens-een-ched-voor-fytosanitaire-producten-of-levensmiddelen-diervoeders
https://www.skal.nl/nieuwe-bio-verordening/import-bio-zendingen-met-het-coi-zonder-samenloop-met-controles-voor-veterinaire-producten-fytosanitaire-producten-en-levensmiddelen-en-diervoeder
https://www.skal.nl/nieuwe-bio-verordening/import-bio-zendingen-met-het-coi-zonder-samenloop-met-controles-voor-veterinaire-producten-fytosanitaire-producten-en-levensmiddelen-en-diervoeder


1. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor veterinaire producten 

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met naast het 
COI tevens een CHED A of P (= Common Health Entry Document, ook wel bekend als GGB) voor 
veterinaire producten: 
 
Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer 
Biologische producten die naast de biologische controle ook een veterinaire controle krijgen: 
 
1. Voor dergelijke producten zal in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI de desbetreffende 

grenscontrolepost geselecteerd moeten worden. De grenscontrolepost in vak 10 dient overeen te 
komen met de grenscontrolepost in het CHED A of P. Voor veterinaire producten zijn de volgende 
GCP’s beschikbaar: 

• GCP NLAMS4 Amsterdam A  
• GCP NLAMS1 Amsterdam P  
• GCP NLHAR1 Harlingen, P  
• GCP NLRTM1 Rotterdam  

 
Let op! Voor dit soort zendingen kan niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer worden 
gekozen. 
 

2. De documentcontrole en de verificatie van het COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de 
EU en voor of gelijktijdig met de controle van het CHED A of P. 
In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de 
douane.  

 
Vak 20: Voorafgaande kennisgeving 
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke 
exploitant, het moment van aankomst van de zending aan de grenscontrolepost. Hiervoor gelden 
dezelfde termijnen als die voor het CHED gelden. 
 
Vak 21: Voor overbrenging naar een andere locatie 
Voor producten met een veterinaire controle is geen overdracht naar een andere locatie mogelijk en 
vindt de controle plaats op de grenscontrolepost. 
 
Vak 22: Gegevens van het controlepunt 
Voor producten met een veterinaire controle is geen overdracht naar een andere locatie mogelijk. 
Derhalve is vak 22 niet beschikbaar voor bio zendingen met een samenloop van met een CHED A of P 
voor veterinaire producten. 
 
Overige informatie 
Als een inspectiepunt wel is aangewezen voor controles in het kader van veterinaire producten en 
tevens is gecertificeerd door Skal als eerst geadresseerde, maar niet voor bio-controles is opgenomen 
als inspectiepunt, en u deze locatie wel zodanig wilt gebruiken, dan kunt u dit melden bij Skal 
via import@skal.nl. Het aanwijzen van het inspectiepunt voor bio controles zal vervolgens door het 
ministerie van LNV aan de Europese Commissie moeten worden voorgelegd voor evaluatie en 
goedkeuring. 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen in het COI nog vragen hebben dan kunt u deze 
stellen via import@skal.nl. In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces 
plaatsvinden. Wij zullen u hierover informeren.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1013&from=NL
mailto:import@skal.nl
mailto:import@skal.nl


2. Bio zendingen met naast het COI tevens een CHED voor fytosanitaire producten 
of levensmiddelen/ diervoeders 

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met naast het 
COI tevens een CHED (= Common Health Entry Document, ook wel bekend als GGB) voor fytosanitaire 
producten (CHED PP) of levensmiddelen/ diervoeders (CHED D) : 
 
Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer 
Biologische producten die naast de biologische controle ook een controle in het kader van de veiligheid 
van levensmiddelen/ diervoeders of een fytosanitaire controle krijgen: 
 
1. Voor dergelijke producten zal in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI de desbetreffende 

grenscontrolepost geselecteerd moeten worden. De grenscontrolepost in vak 10 dient overeen te 
komen met de grenscontrolepost in het CHED PP of CHED D.  
 
Voor fytosanitaire producten kiest u een grenscontrolepost voor plantengezondheid. Voor 
fytosanitaire producten zijn de volgende GCP’s beschikbaar: 
 

• GCP NL000854 Amsterdam 
• GCP NL 000240 Eindhoven airport  
• GCP NL000510 Rotterdam Reeweg  
• GCP NL000853 Rotterdam The Hague Airport  
• GCP NL000432 Schiphol Cargo  
• GCP NL000855 Vlissingen  
•  

Voor levensmiddelen of diervoeders zijn de volgende GCP’s beschikbaar: 
 

• GCP NLAMS4 Amsterdam A  
• GCP NLAMS1 Amsterdam P  
• GCP NLRTM1 Rotterdam  

Let op! Voor dit soort zendingen kan niet voor een punt van vrijgave voor het vrije verkeer 
worden gekozen. 

2. De documentcontrole en de verificatie van het  COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU 
en voor of gelijktijdig met de controle van het CHED PP of CHED D. 
In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de douane.  

Vak 20: Voorafgaande kennisgeving 
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke 
exploitant, het moment van aankomst van de zending aan de grenscontrolepost of het controlepunt. 
Hiervoor gelden dezelfde termijnen als die voor het CHED gelden. 
 
Vak 21: Voor overbrenging naar een erkend controlepunt 
Vak 21 geeft de importeur of andere belanghebbende de mogelijkheid om voor producten die O&M-
controles in het kader van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders of een fytosanitaire controle 
kunnen krijgen, toestemming aan te vragen voor het overbrengen van de zending naar een erkend 
controlepunt voor deze controles. 
 
Vak 22: Gegevens van het controlepunt 
Indien vak 21 gebruikt wordt, moet vak 22 ingevuld worden met de gegevens van het controlepunt (in 
Nederland of een andere lidstaat) waarnaar de producten moeten worden overgebracht. Dit moet 
hetzelfde controlepunt zijn als dat wordt vermeld in het CHED PP of CHED D dat de zending vergezelt. 
Alleen controlepunten die zijn aangewezen voor controles in het kader van de veiligheid van 
levensmiddelen/ diervoeders of voor de fytosanitaire controles én die zijn aangewezen voor bio controle 
kunnen in vak 22 worden geselecteerd. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1013&from=NL


Overige informatie 
Als een controlepunt wel is aangewezen voor controles in het kader van de veiligheid van 
levensmiddelen/ diervoeders of voor fytosanitaire controles en tevens is gecertificeerd door Skal als 
eerst geadresseerde, maar niet voor bio-controles is opgenomen als controlepunt, en u deze locatie wel 
zodanig wilt gebruiken, dan kunt u dit melden bij Skal via import@skal.nl. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben over de wijzigingen in het COI dan kunt u 
deze stellen via import@skal.nl. 
 
In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces plaatsvinden. Wij zullen u hier 
over informeren. 

 

 

3. Bio zendingen met het COI zonder samenloop met controles voor veterinaire 
producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen en diervoeder 

De volgende veranderingen in het COI zijn per 1-1-2022 van kracht voor bio zendingen met het COI 
zonder samenloop met controles voor veterinaire producten, fytosanitaire producten en levensmiddelen 
en diervoeder: 
 
Vak 10: Grenscontrolepost / punt van vrijgave voor het vrije verkeer 
Biologische producten die alleen een biologische controle krijgen en geen veterinaire, fytosanitaire of 
controle in het kader van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders krijgen: 
 
• Voor dergelijke producten kiest u in vak 10 (voorheen vak 9) van het COI het desbetreffende punt 

van vrijgave voor het vrije verkeer (point of release for free circulation***) binnen de Unie. Dit zijn 
in Nederland de door Skal als eerste geadresseerde gecertificeerde locaties. 
 

Indien de locatie waar de zending wordt geleverd niet als punt voor vrijgave voor het vrije verkeer in 
TRACES staat opgenomen, en u deze locatie wel wilt gebruiken voor import van biologische producten 
zijn er twee mogelijkheden: 
 
• Het punt nog niet is gecertificeerd door Skal: dan vraagt u certificering aan als eerste 

geadresseerde bij Skal via Certificering (skal.nl), of; 
• Het punt al is gecertificeerd door Skal als eerste geadresseerde maar nog niet is opgenomen als 

punt van vrijgave voor het vrije verkeer in TRACES dan meldt u dit bij Skal via import@skal.nl. 
 

***Het punt van vrijgave voor het vrije verkeer is de plek in de Unie waar de officiële controles van 
biologische producten en omschakelingsproducten, die bedoeld zijn om in de Unie in de handel te 
worden gebracht en die zijn vrijgesteld van officiële controles aan deze grenscontroleposten 
overeenkomstig de verordening, moeten worden uitgevoerd. Dit kan, maar hoeft niet gelijk te lopen 
met de vrijgave vrije verkeer bij de Douane zoals omschreven in het Douanewetboek voor de Unie. 

De documentcontrole en de verificatie van het COI dienen te gebeuren bij binnenkomst in de EU en 
voor of gelijktijdig met de controle van het CHED A of P. 
In Nederland wordt de documentcontrole en het viseren van het COI uitgevoerd door de douane.  

Vak 20: Voorafgaande kennisgeving 
In vak 20 vermeldt de importeur of, in voorkomend geval, de voor de zending verantwoordelijke 
exploitant, het moment van aankomst van de zending het punt van vrijgave voor het vrije verkeer. 

Overige informatie 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u deze stellen 
via import@skal.nl. In een later stadium in 2022 zullen er verdere wijzigingen in het proces 
plaatsvinden. Wij zullen u hierover informeren. 

mailto:import@skal.nl
mailto:import@skal.nl
https://www.skal.nl/certificeren/import/bedrijf/certificering
mailto:import@skal.nl
mailto:import@skal.nl
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