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1. Doel
Deze omzendbrief heeft tot doel de operatoren in te lichten aangaande de gevallen waar een invoermachtiging is vereist bij de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen.

2. Toepassingsgebied
Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong verzonden uit derde landen naar het Belgische
grondgebied.
Deze omzendbrief is niet van toepassing op:
•
•

persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong
postpakketten en colliverkeer

3. Referenties

(1) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten
die krachtens de richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten
ondergaan.
(2) Beschikking 2004/839/EG van de Commissie van 3 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden
voor het niet-commerciële vervoer van jonge honden en katten uit derde landen naar de Gemeenschap
(3) Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen
ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van richtlijn 96/23/EG van de Raad.
(4) Verordening (EG) Nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor
de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten
uit derde landen.

(5) Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een
document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de
Gemeenschap worden binnengebracht.
(6) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002
(7) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (EG)
nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van
Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire
controles aan de grens krachtens die richtlijn
(8) Koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde
landen worden ingevoerd.
(9) Koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong
en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen.
(10) Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde
producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen.
(11) Koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van
honden, katten en fretten.
(12) Ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van
honden, katten en fretten.

4. Definities en afkortingen
GIP: grensinspectiepost.
TRACES: Trade Control and Expert System: geïntegreerd veterinair computersysteem voor elektronische
uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten.
GDB: gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst:
Bijlage van verordening (EG) nr. 136/2004 of verordening (EG) nr. 282/2004.
Voorafgaande kennisgeving: zie omzendbrief met referentie PCCB/S4/782550 van 5/12/2011.
http://www.favv.be/invoerderdelanden/_documents/2011_12_05_invoervooraanmeldingomzendbrief_NL.pdf
Geharmoniseerde voorschriften voor invoer: voorschriften vastgelegd door de Europese Unie die gelden voor
dieren en producten die binnengebracht worden in de Europese Unie.
Geharmoniseerde dieren: dieren waarvoor de Europese Unie voorschriften vastlegt betreffende het
gezondheidscertificaat dat verwijst naar een derde land of een deel van een derde land dat gemachtigd is tot
uitvoer naar de Europese Unie.

Geharmoniseerde producten: producten van dierlijke oorsprong waarvoor de Europese Unie voorschriften
vastlegt betreffende het gezondheidscertificaat dat verwijst naar een derde land of een deel van een derde land
dat gemachtigd is tot uitvoer naar de Europese Unie. Het certificaat heeft eveneens betrekking op een bedrijf of
vaartuig dat gemachtigd of geregistreerd is voor uitvoer naar de Unie, voor zover de communautaire wetgeving
zulks verplicht. Ten slotte kan ook de goedkeuring van een door het derde land ingediend residuplan een
voorwaarde zijn voor het kwestieus product.
Invoermachtiging: schriftelijke toelating om dieren of producten van dierlijke oorsprong in te voeren op het
Belgische grondgebied.

5. De invoerprocedure
5.1.

Producten bestemd voor menselijke consumptie
Producten bestemd voor menselijke consumptie zijn niet onderworpen aan een
voorafgaandelijke invoermachtiging zelfs indien het niet-geharmoniseerde producten betreft.

5.2.

Geharmoniseerde dieren en producten
Tijdens de documentaire controle wordt nagegaan of aan de definitie van geharmoniseerde
dieren en producten is voldaan.
Een gunstige uitkomst van de documentaire, de overeenstemmings- en indien vereist, de
materiële of fysieke controle zal aanleiding geven tot de aflevering van een GDB. Dit GDB
verschaft aan de operator de toelating om het product op de interne markt te brengen.
Voor de dieren en producten opgenomen in bijlage 1 dient bijgevolg voorafgaand geen
invoermachtiging te worden aangevraagd.

5.3.

Niet-geharmoniseerde dieren en producten
Uit de voorafgaande kennisgeving blijkt dat aan de definitie van geharmoniseerde dieren en
producten niet is voldaan. In dit geval zullen Belgische voorschriften gelden om de dieren en
producten op de Belgische markt te brengen.
De dieren mogen evenwel het Belgische grondgebied verlaten naar een andere lidstaat mits
de invoervoorwaarden van de betrokken lidstaat bekend en gerespecteerd zijn. Indien deze
voorwaarden niet ter beschikking zijn in de GIP, worden de Belgische voorwaarden van
toepassing.
De producten mogen het Belgische grondgebied verlaten naar een andere lidstaat mits de
invoervoorwaarden van de betrokken lidstaat bekend en gerespecteerd zijn.
De gunstige uitkomst van de controles van de nationale voorwaarden leidt ook hier tot de
aflevering van een GDB.
De voorschriften worden samengevat in een invoermachtiging.
Om eventuele weigering of andere problemen te vermijden wordt de invoermachtiging best
aangevraagd vóór het vertrek van de zending uit het derde land.

5.4.

Speciale gevallen
5.4.1. Binnenbrengen van honden, katten en fretten jonger dan drie maanden voor
niet-commerciële doeleinden (gezelschapsdieren)
De beschikking 2004/839/EG is omgezet naar Belgisch recht via het koninklijk besluit van
1/5/2006 en het ministerieel besluit van 8/5/2006.
Het ministerieel besluit bevat een lijst van landen waaruit bovengenoemde dieren in België
mogen worden binnengebracht.
De dieren bestemd voor andere lidstaten kunnen via Belgische punten worden
binnengebracht onder de voorwaarden van de betrokken lidstaat. Indien deze voorwaarden
niet ter beschikking zijn worden de Belgische voorwaarden van toepassing.
In dit geval dient voorafgaand geen invoermachtiging te worden aangevraagd.

5.4.2. Invoer van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters, van handelsmonsters
en demonstratiemateriaal
De regelgeving voorziet dat de bevoegde overheid van de lidstaat van bestemming een
toelating geeft voor invoer.
In dit geval dient voorafgaand een invoermachtiging te worden aangevraagd.
5.4.3. Wederinvoer
De regelgeving voorziet uitdrukkelijk een voorafgaande toelating vanwege de bevoegde
overheid vooraleer producten na weigering in een derde land mogen terugkeren naar het
bedrijf van oorsprong in de lidstaat waar het certificaat is afgegeven.
In dit geval dient voorafgaand een wederinvoermachtiging te worden aangevraagd.

6. Aanvraag van een (weder)invoermachtiging
Een exhaustieve lijst met geharmoniseerde dieren en producten bevindt zich in bijlage 1. Voor deze dieren en
producten dient de operator bijgevolg geen invoermachtiging aan te vragen.
In geval van onduidelijkheid kan hij inlichtingen vragen in de grensinspectieposten waarvan de coördinaten zich
bevinden op de website van het FAVV.
Het aanvraagformulier voor de invoermachtiging is toegevoegd in bijlage 2 en is tevens beschikbaar op de
website van het FAVV. De instructie en de aanvraagformulieren voor de producten onder 5.4.2 zijn te vinden
via de link in punt 8.

7. Bijlagen
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten waarvoor geen voorafgaandelijke
invoermachtiging van het FAVV vereist is
Bijlage 2A: Aanvraagformulier voor de invoermachtiging van dieren
Bijlage 2B: Aanvraagformulier voor de invoermachtiging van producten van dierlijke oorsprong

8. Links
Instructie en aanvraagformulier voor producten onder 5.4.2.
http://www.favv.be/dierlijkebijproducten/documentatie/
Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst
TRACES en geïntegreerd veterinair GDB:
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/traces/
Reizen met gezelschapsdieren
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/Animauxdomestiques/index.htm
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