
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten waarvoor geen 
voorafgaandelijke invoermachtiging van het FAVV vereist is  
 
1. Dier / levend product Referentie Europese 

regelgeving
Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, 
heruitzettingsgebieden, 'put and take'-visbedrijven en open 
siervisvoorzieningen 

Verordening 1251/2008 

Waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor 
gesloten siervisvoorzieningen 

Verordening 1251/2008 

Herkauwers Verordening 206/2010 
Varkens (varkensachtigen) Verordening 206/2010 
Hommels Verordening 206/2010 
Bijenkoninginnen Verordening 206/2010 
Paarden (paardachtigen) Beschikking 92/206 

Beschikking 93/195 
Beschikking 93/196 
Beschikking 93/197 

Honden, katten en fretten (incl.gezelschapsdieren) Uitvoeringsbesluit 2011/874 
Beschikking 2005/64 

Pluimvee (incl.loopvogels) en broedeieren Verordening 798/2008 
Vogels (incl.sierpluimvee) Verordening 318/2007 

Beschikking 2007/25 
Runderembryo’s Beschikking 2006/168 
Rundersperma Uitvoeringsbesluit 2011/630 
Schapen en geiten eicellen/embryo’s Besluit 2010/472 
Schapen en geiten sperma Besluit 2010/472 
Varkenssperma Beschikking 2009/893 
Paarden sperma/eicellen/embryo’s Besluit 2010/471 
2. Dierlijke bijproducten 
 

 

2.1 Categorie 3-materiaal en afgeleide producten 
voor een ander gebruik in de voederketen dan als 
voeder voor gezelschapsdieren of pelsdieren 
 

Verordening 142/2011 Bijlage XIV 
hoofdstuk 1 

Verwerkte dierlijke eiwitten met inbegrip van mengsels en 
andere producten dan voeder voor gezelschapsdieren die 
dergelijke eiwitten bevatten 
Bloedproducten voor voedermiddelen 
Gesmolten vet en visolie 
Melk, melkproducten en melkderivaten, biest, biestproducten 
Gelatine en gehydroliseerde eiwitten 
Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat 
Collageen 
Eiproducten 



 
2.2 Dierlijke bijproducten en afgeleide producten 
voor een ander gebruik dan in de voederketen van 
landbouwhuisdieren met uitzondering van 
pelsdieren 
 

Verordening 142/2011 Bijlage XIV 
hoofdstuk 2 

Verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en 
guano van vleermuizen 
Bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, 
voor de vervaardiging van afgeleide producten voor 
doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren 
Bloed en bloedproducten van paardachtigen  
Verse of gekoelde huiden van hoefdieren 
Behandelde huiden van hoefdieren 
Jachttrofeeën en andere dierpreparaten 
Varkenshaar  
Onbehandelde wol en onbehandeld haar 
Behandelde veren, delen van veren en dons 
Bijproducten van de bijenteelt 
Beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering 
van beendermeel), horens en producten uit hoorn (met 
uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten 
uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), niet 
bestemd voor gebruik als voedermiddel, organische meststof 
of bodemverbeteraar 
Voeder voor gezelschapsdieren, met inbegrip van 
hondenkluiven 
Smaakgevende ingewanden voor de productie van voeder 
voor gezelschapsdieren 
Dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van ander voeder 
voor gezelschapsdieren dan rauw voeder, en van afgeleide 
producten voor gebruik buiten de voederketen 
Dierlijke bijproducten voor gebruik als rauw voeder voor 
gezelschapsdieren 
Dierlijke bijproducten voor gebruik in voeder voor pelsdieren 
Gesmolten vet voor bepaalde doeleinden buiten de 
voederketen van landbouwhuisdieren 
Vetderivaten 
Fotografische gelatine 
Horens en producten uit hoorn, met uitzondering van 
hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met 
uitzondering van meel van hoeven, bestemd voor de productie 
van organische meststoffen of bodemverbeteraars 
2.3 Andere dierlijke bijproducten 
 
Tussenproducten  Verordening 142/2011 Bijlage XII 
 
 
 
 
 
 
 




