Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Aasvisjes, dood

Kleine gedroogde visjes die gebruikt worden als aas in de sportvisserij

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving

Levende aasvisjes kunnen alleen geïmporteerd worden met een diergezondheidscertificaat voor siervissen, zie hiervoor in IVO onder de levende dieren.

Adductoren
pectinidae

De sluitspieren of adductoren van de tweekleppige weekdieren familie van de
Kamschelpen of Pectinidae (‘scallops’ in het Engels). Het gaat hier meestal
specifiek om St. Jakobsschelpen.

Te vinden in IVO
onder
Bijzondere producten

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 854/2004

Levende aasvisjes –
in IVO onder levend
dier en levend product
Vis en visserij
producten

Beschikking 2007/275/EG
Verordening (EU) 2016/759

Overige producten
humane consumptie

Niet keuringsplichtig

nvt

Voor levende, gekoelde, ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren,
stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen is de landenlijst in bijlage I van Beschikking 2006/7006/EG van toepassing.
Echter:
Volledig van de ingewanden en de geslachtsklieren gescheiden adductoren
van andere pectinidae dan aquacultuurdieren mogen worden ingevoerd uit
derde landen die niet op de in Beschikking 2006/7006/EG bijlage I vermelde
lijst voorkomen.
Aminozuren humane
consumptie (HC)

Aminozuren van dierlijke oorsprong vallen sinds 1 januari 2017 binnen de
scope van Beschikking 2007/275/EG en dienen gekeurd te worden. Aminozuren die overeenkomstig Verordening (EG) 1333/2008 toegelaten zijn als levensmiddelenadditieven (zijnde glutaminezuur, glycine, cysteïne, cystine en
zouten daarvan) moeten gecertificeerd worden als zeer verfijnde producten
voor humane consumptie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/759. De
overige aminozuren (indien van dierlijke oorsprong) dienen vergezeld te gaan
van een handelsdocument. Indien verwerkt in een samengesteld product, zijn
aminozuren niet keuringsplichtig.

Antilichamen (antibodies) of immunoglobulinen

Eiwitten die ziekteverwekkers onschadelijk maken. Het gaat om gezuiverde eiwitten voor labonderzoek, ook indien bewaard in een medium/buffer van serum of plasma.

Apen

Apen, als bedoeld in Richtlijn 92/65/EEG: simiae en prosimiae

Bron: NVWA O&O Import & Export

Richtlijn 92/65/EG

Levend dier en
levend product
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product
Aquacultuurdier

Definitie
Een waterdier in al zijn levensfases, inclusief in een kwekerij of kweekgebied
van weekdieren gekweekte eieren en
sperma/gameten, met inbegrip van een waterdier uit het wild dat voor een
kwekerij of een kweekgebied van weekdieren bestemd is

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Richtlijn 2006/88/EG
Verordening (EG)
1251/2008

Te vinden in IVO
onder
Levend dier en
levend product

Waterdier:
- vis van de superklasse Agnatha en de klassen Chondrichthyes en Osteichthyes
- weekdier van het phyllum Mollusca
- schaaldier van het subphyllum Crustacea
Waterdier voor sierdoeleinden: een waterdier dat uitsluitend voor sierdoeleinden wordt gehouden, gekweekt of in de handel gebracht
Wild waterdier: waterdier dat geen aquacultuurdier is
Artemiacysten

Artemia of pekelkreeftjes. Deze worden vaak als cysten ingevoerd (rood poeder) die in water uitkomen. Worden ingevoerd voor vissenvoer net als
kreeftjes, krill en insecten.

keuringsplichtig

Bijzondere producten

Behandelde grondstoffen voor de productie van gelatine
en collageen HC
Blazen; behandeld

Behandelde grondstoffen die mogen worden gebruikt voor de productie van
gelatine en collageen voor humane consumptie,
zie Verordening (EG) Nr. 853/2004, Bijlage III, sectie XIV en XV

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Overige producten
humane consumptie

Magen, blazen en darmen die, nadat zij zijn gereinigd, een behandeling
hebben ondergaan (bijv. zouten, verhitten, drogen)

Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2007/777/EG

Overige producten
humane consumptie Vleesproducten

Bijen

Apis mellifera

Bijengif en ander gif
van dierlijke oorsprong
Bijenteeltproducten
HC

Uit de, aan de angel van een bij verbonden, gifklier verzameld gif. Het gaat
om gif van alle bijensoorten.
Ook gaat het om gif van slangen, schorpioenen, spinnen etc.
Honing, koninginnengelei (royal jelly), propolis, bijenpollen en bijenwas voor
humane consumptie

Verordening (EU) 206/201
Richtlijn 92/65/EEG
Niet keuringsplichtig

Levend dier en levend product
nvt

Verordening (EU) 2016/759

Biest HC

Zie Colostrum HC

Overige producten
humane consumptie
Zie Colostrum HC

Bron: NVWA O&O Import & Export

Zie Colostrum HC
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Biobrandstoffen

Gebruikte vetten, zogenaamde frituurvetten, zijnde een mengeling van
plantaardige en dierlijke vetten, die minuscule resten van dierlijk materiaal
bevatten, voor de productie van biodiesel of verbranding (niet biogasproducten)
Vers volledig bloed

Bloed

Bloed, plasma of
serum van laboratoriumdieren voor
diagnose, analyse
of onderzoek
Bloedmeel
Bloedproducten

Bone Glue Pearls

Bont
Bouillons, zie vleesconcentraten en
vleesextracten
Broedeieren van
pluimvee
Broedeieren van
loopvogels
Cellen en cellijnen
van dierlijke oorsprong

Cat.1 of 2 materiaal, invoer verboden. Voor onderzoek in een erkend
lab invoer mogelijk middels een invoerontheffing.
Zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/producten-voor-onderzoek-en-diagnose-ziekteverwekkers-handelsmonsters-en-demonstratiemateriaal
Producten verkregen uit de warmtebehandeling van bloed overeenkomstig bijlage VII, hoofdstuk II van Verordening (EG) 142/2011 en bestemd voor diervoeding of biologische meststoffen
Producten afkomstig uit bloed of bloedfracties, uitgezonderd bloedmeel,
daaronder begrepen gedroogd / ingevroren / vloeibaar plasma, gedroogd
volledig bloed, gedroogde / ingevroren / vloeibare rode bloedcellen of fracties hiervan of mengsels
Beenderlijmparels als eindproduct uit Cat.3 materiaal en geschikt voor
rechtstreekse technische toepassingen. Zie ook Ground Hide Glue.
Gelatine en collageen als grondstof voor bijv. de lijmindustrie zijn wel keuringsplichtig, alsook technische gelatine.
een dierlijke huid, die dicht bezet is met haren, waarop een volledig looiprocédé is toegepast
Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma's die minder dan 50 %
visolie, -poeder of -extracten bevatten en zijn behandeld zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a), van Beschikking 2007/275/EG zijn niet keuringsplichtig.
Eieren van pluimvee, niet zijnde loopvogels, bestemd om te worden bebroed, in partijen van > 20 stuks
Eieren van loopvogels, zijnde vogels behorende tot de orde Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes, bestemd om te worden bebroed
Het gaat om geïsoleerde cellen en cellijnen, ook indien bewaard in een medium/buffer van serum of plasma, voor diagnose en onderzoeksdoeleinden

Bron: NVWA O&O Import & Export

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 142/2011

Te vinden in IVO
onder
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt

Verordening (EG) 142/2011

Verordening (EG) 142/2011
Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Niet keuringsplichtig

nvt

Niet keuringsplichtig

nvt

Beschikking 2007/275/EG

Vleesproducten

Verordening (EG) 798/2008

Levend dier en
levend product
Levend dier en
levend product
nvt

Verordening (EG) 798/2008
Niet keuringsplichtig
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7

29-07-2019

Dier / Product

Definitie

Chondroïtine (sulfaat) HC

Puur chondroïtine(sulfaat) voor humane consumptie op basis van dierlijke
grondstoffen.
Voor chondroïtine in een consumenten eindverpakking als voedingssupplement zie Voedingsupplement.

Chondroïtine (sulfaat) niet humane
consumptie (NHC)
Cochinille

Chondroïtine(sulfaat) voor diervoeder, farmaceutisch of technisch gebruik

Collageen HC

Product op basis van eiwitten, dat afkomstig is van dierlijke beenderen,
huiden en pezen en geproduceerd is overeenkomstig de voorschriften van
Verordening (EG) 853/2004.
Uit eiwit bestaande producten afkomstig van huiden, pezen en ligamenten van
dieren, alsmede van beenderen van varkens en pluimvee en van visgraten

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Colostrum HC

De vloeistof die gedurende drie à vijf dagen na het werpen wordt uitgescheiden door de melkklieren van melk producerende dieren, rijk is aan antilichamen en mineralen en voorafgaat aan de productie van rauwe melk

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 605/2010

Darmen; behandeld

Magen, blazen en darmen die, nadat zij zijn gereinigd, een behandeling
hebben ondergaan (bijv. zouten, verhitten, drogen)

Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2007/777/E G

Dieren, ongewerveld
NHC
Dieren, ongewerveld
HC
Dierlijke bijproducten

dieren zonder wervelkolom zoals insecten, spinnen, schaaldieren,
weekdieren en wormen
dieren zonder wervelkolom zoals insecten, spinnen, wormen, larven en maden (geen schaal - en weekdieren, zie daarvoor vis en visserijproducten)
Hele kadavers of delen van dieren of producten van dierlijke oorsprong, cat.
1, 2 en 3 materiaal, niet voor menselijke consumptie bestemd

DNA/RNA

Eiwitten die de chromosomen vormen en drager zijn van erfelijke eigenschappen. Het gaat om gezuiverd eiwit voor labonderzoek.
Dode knaagdieren die gebruikt worden voor voeder voor bijv. reptielen

Collageen NHC

Dode dieren als
ratten en muizen

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Verordening (EG) 142/2011

schildluizen die gemalen worden en gebruikt voor de kleurstofindustrie (E120 karmijn), humane consumptie

Bron: NVWA O&O Import & Export

Verordening (EG) 142/2011

Verordening (EG) 142/2011
Niet keuringsplichtig
Cat.2 materiaal, invoer verboden o.b.v. Verordening
(EG) 142/2011

Te vinden in IVO
onder
Overige producten
humane consumptie
Zeer verfijnde producten humane consumptie
Bijzondere producten
Bijzondere producten, als insectenstadia
Overige producten
humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Overige producten
humane consumptie
Melk en melkproducten
Overige producten
humane consumptie
Vleesproducten
Bijzondere producten
Bijzondere producten
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt
nvt
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Eendagskuikens van
pluimvee

Pluimvee van alle soorten, dat nog geen 72u. oud is en dat nog niet is gevoerd; muskus eenden (Cairina moschata) of kruisingen daarvan mogen
evenwel gevoerd zijn.
Kuikens die nog geen 72 uur oud zijn en nog niet zijn gevoerd

Eendagskuikens van
loopvogels
Ei, vloeibaar

Eieren

Eieren, siereieren
Ei producten

Eierschalen en
Eierschaalpoeder
Eiwit shakes
Fokloopvogels
Fokpluimvee
FOS (fructo-oligosachariden)

De niet verwerkte ei-inhoud na verwijdering van de schaal

Door gekweekte vogels gelegde eieren in de schaal die geschikt zijn voor
rechtstreekse menselijke consumptie of voor de bereiding van ei producten,
met uitzondering van gebroken eieren, bebroede eieren en gekookte eieren
(GN code 0407, zijnde vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt). Alle in GN code 0407 omschreven producten zijn keuringsplichtig, onder voorwaarde zoals voor eieren of ei producten gegeven.
Eieren die zijn gereinigd en geverfd of op een andere manier zijn verwerkt
tot decoratiemateriaal
Verwerkte producten die zijn verkregen door de verwerking van eieren, bestanddelen of mengsels van eieren, of door verdere verwerking van verwerkte
producten (incl. gekookte eieren).
Gekookte en gezouten eieren (GN code 0407901000) en Geconserveerde eieren (de zogenaamde 100-jarige of 1000-jarige eieren vallend onder GN code
0407902000) moeten voldoen aan de eisen (certificaat, etikettering, …) van ei
producten.
Levensmiddelen die bereid worden met ei producten, zoals gebak en
mayonaise, zijn meestal niet keuringsplichtig.
Zie hiervoor ook ‘Samengestelde producten’

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 798/2008

Te vinden in IVO
onder
Levend dier en
levend product

Verordening (EG) 798/2008

Levend dier en
levend product
Overige producten
humane consumptie
Overige producten
humane consumptie

Verordening (EG) 853/2004

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 798/2008

Niet keuringsplichtig
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 798/2008

Overige producten humane consumptie

Lege eierschalen en eierschaalpoeder, gereinigd en ontsmet

Niet keuringsplichtig

nvt

Eiwitpoeder, vaak op basis van wei, die gebruikt worden als sportvoeding,
zie onder Sportdranken
Loopvogels van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren.
Pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren.

Verordening (EG) 798/2008

Een suikerverbinding van plantaardige oorsprong of synthetisch gemaakt

niet keuringsplichtig

Levend dier en
levend product
Levend dier en
levend product
nvt

Bron: NVWA O&O Import & Export

Verordening (EG) 798/2008
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Frituurolie,
gebruikte plantaardige
frituurolie of UCO
(used cooking oil)
Gebruiksloopvogels

Gebruikte frituurolie, ook bekend onder de handelsnaam UCO, kan
gezien worden als een dierlijk bijproduct vanwege de dierlijke
resten die er in kunnen zitten.
Het is ook als afval in te voeren, zie verder in IVO.

Gebruikspluimvee
Gehakt vlees
Gehydrolyseerde eiwitten
Gekweekt vederwild
Gekweekt wild
Gelatine HC
Gelatine NHC

Gelatinecapsules

Niet gevulde gelatinecapsules

Loopvogels van 72 uur en ouder, die worden opgefokt voor de productie van
vlees en/of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet.
Pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt voor de productie van
vlees en/of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet.
Vlees zonder been, dat in kleine stukken is gehakt en minder dan 1% zout
bevat.
Polypeptiden, peptiden en aminozuren en mengsels daarvan verkregen
door de hydrolyse van dierlijke bijproducten
zie pluimvee
andere gekweekte landzoogdieren dan als landbouwhuisdieren gehouden
hoefdieren
Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend of niet-gelerend, verkregen door gedeeltelijke hydrolyse van collageen uit beenderen, huiden, ligamenten en pezen
van dieren; humane consumptie
Natuurlijk, oplosbaar eiwit, gelerend of niet-gelerend, verkregen door
gedeeltelijke hydrolyse van collageen uit beenderen, huiden, ligamenten
en pezen van dieren (met inbegrip van vis en pluimvee); niet humane
consumptie
Gelatine capsules moeten beschouwd worden als producten afgeleid van gelatine en niet als gelatine. Bijgevolg zijn de invoervoorwaarden voor gelatine
niet van toepassing op gelatine capsules, behalve als het gebruiksdoel diervoeding is.
Voor niet gevulde gelatinecapsules zijn de volgende invoereisen van toepassing afhankelijk van het beoogde gebruiksdoel:
- - humane consumptie: keuringsplichtig middels een handelsdocument;
- - farmaceutisch gebruik: niet keuringsplichtig;
- - diervoeding: keuringsplichtig middels een certificaat overeenkomstig Ver.
(EU) 142/2011, bijlage XV, Hfdst. 11.
- Zie ook de FAQ’s op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/faq_en)

Bron: NVWA O&O Import & Export

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 142/2011

Te vinden in IVO
onder
Dierlijke bijproducten –
gesmolten vetten en
visolie

Verordening (EG) 798/2008

Levend dier en
levend product
Levend dier en
levend product
Vers vlees

Verordening (EG) 798/2008
Verordening (EG) 853/2004,
bijlage I
Verordening (EG) 142/2011
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 798/2008
Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2000/585/EG
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759
Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten
Levend dier en levend product
Levend dier en levend product
Overige producten
humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane
consumptie

Beschikking 2007/275/EG

Beschikking 2007/275/EG
Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane
consumptie – gelatine en collageen
(indien bestemd voor
diervoeding)
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product
Gevulde gelatinecapsules HC

Definitie
Voor gevulde gelatinecapsules voor gebruik in de voeding zijn de GN code, de
keuringsplicht en de certificeringsvoorwaarden afhankelijk van de aard van de
vulling. Zie hiervoor Beschikking 2007/275/EG art. 4 & 6 en bijlage II. Zie ook
de Illustrative Guidance on the import conditions of composite products
(https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en). Bijv.
capsules gevuld met visolie vereisen een visserijproduct certificaat. Capsules
gevuld met 60% wei poeder, 5% eiwitpoeder en een plantaardig product,
moeten vergezeld gaan van een samengestelde producten certificaat. Let wel,
in het geval v/e samengesteld product is enkel de vulling van belang is en niet
de gelatine v/d capsule. M.a.w. het aandeel gelatine hoeft niet meegeteld te
worden om te bepalen of de gevulde capsule keuringsplichtig is.

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Beschikking 2007/275

Gevulde gelatinecapsules voor diervoeding (pet food)

Verordening (EG) 142/2011
Gevulde capsules voor gebruik in de diervoeding (bijv. gevuld met visolie,
chondroïtine, glucosamine), zijn keuringsplichtig ongeacht de hoeveelheid dierlijk product in de capsule. Ze dienen te voldoen aan de invoereisen voor voeder voor gezelschapsdieren.

Gesmolten dierlijke
vetten HC

Voor menselijke consumptie bestemde vetten die afkomstig zijn van het smelten van vlees, met inbegrip van beenderen

Verordening (EG) 853/2004

Gesmolten dierlijke
vetten NHC

Vet ontstaan bij de verwerking van categorie 2-of categorie 3- materiaal

Verordening (EG) 142/2011

Gezelschapsdieren

Honden, katten en fretten, met een maximum van 5 dieren, alsook ongewervelden (behalve bijen en schaaldieren), tropische siervissen, amfibieën, reptielen, vogels (met uitzondering van pluimvee zoals bedoeld in Richtlijn
90/539/EEG en 92/45/EEG), knaagdieren en tamme konijnen, die hun eigenaar of een natuurlijke persoon die er namens de eigenaar tijdens het verkeer
voor verantwoordelijk is, begeleiden en die niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn
Puur glucosamine voor humane consumptie op basis van dierlijke
grondstoffen.
Voor glucosamine in een consumenten eindverpakking als voedingssupplement zie Voedingsupplement.

Verordening (EU) 2013/576
& Verordening (EU)
2013/577

Glucosamine (sulfaat) HC

Glucosamine (sulfaat) NHC

Glucosamine (sulfaat) voor diervoeder, farmaceutisch of technisch gebruik

Bron: NVWA O&O Import & Export

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Te vinden in IVO
onder

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
– voeder voor gezelschapsdieren
Overige producten
humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Levend dier en
levend product

Overige producten
humane consumptie
Zeer verfijnde producten humane consumptie
Bijzondere producten
Pagina 7/25

Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

GOS (galacto-oligosachariden)
Grof vrij wild

Suikerverbinding die enzymatisch uit melksuiker (lactose) wordt gemaakt

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
niet keuringsplichtig

Te vinden in IVO
onder
nvt

In vrijheid levende landzoogdieren die niet onder de definitie van klein vrij
wild vallen
Grondstoffen die mogen worden gebruikt voor de productie van gelatine en
collageen voor humane consumptie, zie Verordening (EG) 853/2004, Bijlage
III, sectie XIV en XV
Beenderlijmparels als eindproduct uit Cat.3 materiaal en geschikt voor
rechtstreekse technische toepassingen.
Zie ook Bone Glue Pearls. Gelatine en collageen als grondstof voor bijv. de
lijmindustrie zijn wel keuringsplichtig, alsook technische gelatine.
gemineraliseerde/gedroogde mest van zeevogels en vleermuizen

Verordening (EG) 853/2004

Levend dier en levend product
Overige producten
humane consumptie
nvt

Haaienkraakbeenpoeder HC
Haaienkraakbeenpoeder NHC

Poeder gemaakt van haaienkraakbeen

Voor humane consumptie

Poeder gemaakt van haaienkraakbeen

Voor diervoeder

Haar onbewerkt

Haar van herkauwers dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op en andere wijze die garandeert dat geen ziekteverwekkers overblijven
Varkenshaar dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is
behandeld op en andere wijze die garandeert dat geen ziekteverwekkers
overblijven
Haar van dieren (uitgezonderd varkenshaar) machinaal gewassen of dat een
andere behandeling heeft ondergaan die waarborgt dat er geen onaanvaardbare risico’s meer zijn
Heparine en het zout daarvan gewonnen uit (varkens)darmen met farmaceutische bestemming

Verordening (EG) 142/2011

Cat.1 of 2 materiaal, invoer verboden. Voor onderzoek in een erkend
lab invoer mogelijk middels een invoerontheffing. Zie
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-productenvan-dierlijke-oorsprong/producten-voor-onderzoek-en-diagnoseziekteverwekkers-handelsmonsters-en-demonstratiemateriaal

Verordening (EG) 142/2011

Grondstoffen voor de
productie van gelatine en collageen HC
Ground Hide Glue

Guano

Haar van varkens,
onbewerkt en bewerkt
Haar bewerkt

Heparine

Hersens van ratten, muizen, cavia’s, apen etc.

Bron: NVWA O&O Import & Export

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759
niet keuringsplichtig

Verordening (EG) 142/2011

Verordening (EG) 142/2011
Niet keuringsplichtig

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Visserijproducten
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
- tussenproducten
nvt
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie
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Hoefdieren, als
landbouwhuisdier
gehouden
Hommels

Als landbouwhuisdieren gehouden runderen (met inbegrip van de soorten
Bubalus en Bison), varkens, schapen, geiten en eenhoevigen

Bijzonderheden /
regelgeving
Ver. (EU) 206/2010
Ver. (EU) 2018/659
Ver. (EU) 2016/2010
Ver. (EU) 2018/659

Bombus spp.

Beschikking 2003/881/EG

Hondenkluiven

Ongelooide producten voor gezelschapsdieren om op te kauwen, vervaardigd van huiden van hoefdieren of ander dierlijk materiaal

Verordening (EG) 142/2011

Honing NHC

Voor niet-humane consumptie:
zie dierlijke bijproducten - producten van de bijenteelt

Verordening (EG) 142/2011

Honing HC

Voor humane consumptie: de natuurlijke zoete stof, bereid uit bloemennectar
of uit afscheidingsproducten van planten zuigende insecten op de levende
plantendelen, welke grondstoffen door de bijensoort Apis mellifera worden
vergaard, verwerkt door vermenging met eigen specifieke stoffen, gedehydreerd, en in de honingraten opgeslagen en achtergelaten om te rijpen
Gedroogd plantenmateriaal voor diervoeder

Richtlijn 2001/110/EG Verordening (EU) 2016/759

Huiden, zoals verse, gedroogde of nat gezouten, oftewel huiden van
alle dieren die niet één van de onderstaande behandelingen hebben gehad, zijn keuringsplichtig.
Vanaf 1 januari 2018 geldt dit ook voor huiden van andere dieren dan
hoefdieren en vogels, zoals bijv. van hazen en nertsen.
Huiden van alle diersoorten (dat is inclusief de hoefdieren en vogels) die
één van de volgende behandelingen hebben ondergaan, zijn niet keuringsplichtig: 1. Gelooide huiden, 2. wet blue huiden, 3. pickled pelt huiden en
4. gekalkte huiden.

Verordening (EG) 142/2011

Hoefdieren

Hoefdieren als omschreven in artikel 2, onder d), van Richtlijn 2004/68/EG

hoefdieren als omschreven in artikel 2, onder d), van Richtlijn 2004/68/EG

Hooi

Huiden

Ingewanden

De organen uit de borst-, buik- en bekkenholte, evenals de luchtpijp en
de slokdarm, bij vogels de krop.

Bron: NVWA O&O Import & Export

Ver. (EG) 136/2004

Te vinden in IVO
onder
Levend dier en
levend product
Levend dier en levend product
Levend dier en
levend product
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Overige producten
humane consumptie Bijenteeltproducten
Bijzondere producten en plantaardige producten
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Op alle huiden, ongeacht de
soort behandeling, is altijd de
CITES regelgeving van toeHuiden van
passing
(hoef)dieren, behalve vogels, vallen onder – Huiden

Verordening (EG) 853/2004

Huiden van vogels vallen onder
- Jachttrofeeën
nvt
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Insecten en stadia
van insecten

Insecten al dan niet levend, maar ook de pop, rups of eitjes van insecten.
Insecten in een levensmiddel (bijv. lolly met schorpioen, sterke drank
met kever) zijn niet keuringsplichtig

Ivoor
In-vitro- diagnosticum

Jachttrofeeën

Jachttrofeeën,
behandelde en
onbehandelde van
hoefdieren of vogels.

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Voor diervoeder en humane
consumptie

Te vinden in IVO
onder
Bijzondere producten

Levende insecten (en stadia
daarvan) om te houden (in
bijv. vlinderparadijzen)

Ivoor valt onder CITES en is verboden in te voeren. De Douane ziet hier op
toe.
Een verpakt product, klaar om te worden gebruikt, dat een bloedproduct of
een ander dierlijk bijproduct bevat en dat afzonderlijk of in combinatie wordt
gebruikt als reagens, reagensproduct, kalibratiemateriaal, kit of anderszins en
dat bestemd is om in vitro te worden gebruikt bij onderzoek van monsters van
menselijke of dierlijke oorsprong, met als enige of belangrijkste doel de diagnose van een fysiologische toestand, een gezondheidstoestand, een ziekte of
een genetische anomalie of om de veiligheid en de compatibiliteit met reagentia te bepalen; dit omvat geen donororganen of donorbloed.
Jachttrofeeën of andere dierpreparaten,
zijn anatomische delen of het gehele opgezette dier,
van in het wild geschoten dieren of dieren geslacht in een slachthuis, die een
preparatie of behandeling hebben ondergaan (behandelde jachttrofeeën
en de taxidermisch behandelde jachttrofeeën) of niet behandeld zijn
(onbehandelde jachttrofeeën).

Invoerverbod

Levende
dieren –
Overige
dieren
nvt

Niet keuringsplichtig Veror-

nvt

Behandelde jachttrofeeën van hoefdieren en vogels die
uitsluitend bestaan uit beenderen, horens, hoeven, klauwen,
geweien, tanden of huiden.
Onbehandelde (rauwe) jachttrofeeën van hoefdieren en vogels
die niet behandeld zijn en bestaan uit volledig anatomische
delen.
Voor andere dieren dan hoefdieren en vogels, zie
‘Jachttrofeeën, behandelde en onbehandelde van andere dieren
dan hoefdieren of vogels’

Verordening (EG) 142/2011

Bron: NVWA O&O Import & Export

dening (EG) 142/2011

Verordening (EG) 142/2011
De CITES regelgeving is altijd van toepassing.

Daarnaast is ook altijd de
CITES regelgeving van
toepassing.

Dierlijke bijproducten niet humane
consumptie - jachttrofeeën

Dierlijke bijproducten niet
humane consumptie
–
jachttrofeeën
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7

29-07-2019

Dier / Product

Definitie

Jachttrofeeën,
behandelde en
onbehandelde van
andere dieren dan
hoefdieren of vogels
Kanen HC

Behandelde beenderen of schedels en onbehandelde (rauwe)
anatomische delen van andere dieren dan hoefdieren en vogels

Kanen NHC

Het eiwithoudende residu van het smeltproces, na gedeeltelijke afscheiding
van vet en water

Verordening (EG) 142/2011

Karkas

Het hele slachtdier na uitslachting

Verordening (EG) 853/2004

Te vinden in IVO
onder
Dierlijke bijproducten niet
humane consumptie
–
jachttrofeeën
Overige producten
humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt

Kattennagelpoeder

Poeder van kattennagels

Niet keuringsplichtig

nvt

Keratine

Eiwit gewonnen uit bijv. de wol van schapen. Als het uit wol gewonnen is,
kan het onder dezelfde voorwaarden als lanoline
worden ingevoerd.

Verordening (EG) 142/2011

Kikkerbilletjes

Het achterste gedeelte van tot de soort Rana (familie Ranidae) behorende dieren, transversaal doorgesneden achter de voorste ledematen, gestript en gevild.
Eéncellige organismen met gezamenlijk uitwendig skelet (mogelijk wel
CITES, navragen bij Douane)
Delen van dieren bijv. hoornen, veren of huid, die verwerkt zijn tot kunst- of
gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, knopen of drinkbekers.

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
–
gesmolten vetten
en visolie
Overige producten
humane consumptie
nvt

Poeders van kraakbeen van runderen, schapen, geiten, varkens,
pluimvee etc. – Niet humane consumptie

Verordening (EG) 142/2011

Koraal
Kunstvoorwerpen
van of met dierlijk
materiaal
Kraakbeenpoeders
NHC

Het eiwithoudende residu van het smeltproces, na gedeeltelijke afscheiding
van vet en water

Bron: NVWA O&O Import & Export

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 142/2011
Wel is altijd de CITES
regelgeving van
toepassing.
Verordening (EG) 853/2004

Niet keuringsplichtig
Niet keuringsplichtig

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
- verwerkte dierlijke eiwitten
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7

29-07-2019

Dier / Product

Definitie

Kraakbeenpoeders
HC

Poeders van kraakbeen van runderen, schapen, geiten, varkens,
pluimvee etc. - Humane consumptie

Kreeftjes of krill

Levende of dode kreeftjes/krill of daphnia’s die gebruikt worden als vissenvoer

Keuringsplichtig

Krill olie

Olie geëxtraheerd uit krill voor humane consumptie

Keuringsplichtig

Te vinden in IVO
onder
Overige producten
humane consumptie
- verwerkte
dierlijke eiwitten
Bijzondere producten
Visserijproduct

Laboratoriumreagens

Niet keuringsplichtig Veror-

nvt

Lagomorfen

Een verpakt product dat klaar is voor gebruik, dat dierlijke bijproducten of afgeleide producten bevat en dat bestemd is om afzonderlijk of in combinatie
met stoffen van niet-dierlijke oorsprong in een laboratorium te worden gebruikt als reagens of reagensproduct dan wel als kalibratie- of controlemateriaal voor het opsporen, meten, onderzoeken of produceren van andere stoffen
Konijnen, hazen en knaagdieren

Lanoline of wolvet

Vet gewonnen uit de wol van schapen

Verordening (EG) 142/2011

Leporidae

Konijnen en hazen

Verordening (EG) 119/2009

Levend steen

Steen waarop allerlei micro-organismen leven

Niet keuringsplichtig

Loopvogels

Fokloopvogels en gebruiksloopvogels (Struthioniformes, Casuariformes,
Rheiformes) die in gevangenschap worden opgefokt
Maden zijn een stadium van vliegen die als vissenvoer worden gebruikt.

Verordening (EG) 798/2008

Magen; behandeld

Magen, blazen en darmen die, nadat zij zijn gereinigd, een behandeling
hebben ondergaan (bijv. zouten, verhitten, drogen)

Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2007/777/EG

Melk

Melk afgescheiden door de melkklier van een of meer landbouwhuisdieren

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 605/2010

Maden

Bron: NVWA O&O Import & Export

Bijzonderheden /
regelgeving
Richtlijn 92/118/EG

dening (EG) 142/2011
Verordening (EG) 119/2009

zie insecten

Levend dier en
levend product
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
– gesmolten vetten
Levende dier en
levend product
nvt
Levend dier en
levend product
Bijzondere producten
Overige producten
humane consumptie Vleesproducten
Overige producten
humane consumptie
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Mest

Muizen (dood)

Uitwerpselen en / of urine van vee, met of zonder strooisel, of guano (mest
van zeevogels), hetzij onverwerkt, hetzij verwerkt volgens Verordening (EG)
142/2011
(Rode) larven van de mug die als vissenvoer worden gebruikt. Kunnen zowel
in levende vorm als droog of bevroren ingevoerd worden.
Zie ook Artemia
Dode muizen of andere knaagdieren voor diervoeder voor bijv. reptielen.

Neushoorns

Zie “Hoefdieren”

Nijlpaarden

Zie “Hoefdieren”

Olie van Loopvogels
(Emoes, struisvogels)

Olie gewonnen uit Emoes

Olifanten

Zie “Hoefdieren”

Opgezette of
taxidermisch
behandelde
dieren
Organen en weefsels
van niet consumptiedieren als bijv. apen
en knaagdieren

Zie ‘jachttrofeeën’

Muggenlarven

Paardachtigen
Paardachtigen, als
huisdier gehouden
Paardachtigen, als
slachtdier gehouden

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 142/2011

Te vinden in IVO
onder
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Bijzondere producten

Is categorie 2 materiaal.
Invoer verboden

nvt

Voor humane consumptie

Overige producten
humane consumptie - gesmolten vetten

Cat.1 of 2 materiaal, invoer verboden. Voor onderzoek in een erkend lab invoer mogelijk middels een invoerontheffing. Zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/productenvoor-onderzoek-en-diagnose-ziekteverwekkers-handelsmonsters-en-demonstratiemateriaal
Gefixeerd weefsel, d.w.z. op microscoopglaasje of op alcohol dan wel formaldehyde, is niet keuringsplichtig.
Als huisdier gehouden of in het wild levende paarden - met inbegrip van
zebra’s – en ezels of kruisingen daarvan
Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan

Verordening (EG) 142/2011

nvt

Ver. (EU) 2018/659

Paardachtigen die zijn bestemd om, hetzij rechtstreeks, hetzij na via een
markt of een erkend verzamelcentrum te zijn doorgevoerd, naar het slachthuis te worden gebracht om daar te worden geslacht

Ver. (EU) 2018/659

Levend dier en
levend product
Levend dier en levend product
Levend dier en
levend product

Bron: NVWA O&O Import & Export

Ver. (EU) 2018/659
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7

29-07-2019

Dier / Product

Definitie

Peptonen HC

peptiden gemaakt uit melkeiwitten of uit vleeseiwitten

Peptonen NHC

peptiden gemaakt uit melkeiwitten of uit vleeseiwitten

Indien bestemd voor niet
humane consumptie

Pizza

Pizza is een samengesteld product. De keuringsplicht is afhankelijk van
de samenstelling en het productieproces.
Zie ook ALIM14 samengestelde producten
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-productenvan-dierlijke-oorsprong/is-keuring-verplicht)en de Illustrative Guidance
on import conditions for composite products (https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en)
Kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae), die in gevangenschap worden opgefokt
of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptieeieren of om in het wild te worden uitgezet.
Eetbare delen van de volgende dieren: pluimvee (wat vlees betreft zijn dit gekweekte vogels, met inbegrip van vogels die als landbouwhuisdier worden gekweekt maar niet als landbouwhuisdier worden beschouwd, met uitzondering
van loopvogels), voor menselijke consumptie bejaagd vrij vederwild en loopvogels
Poeder gemaakt van bijv. hersenen.

Beschikking 2007/275/EG

Honing, bijenwas, koninginnengelei, propolisen bijenpollen voor gebruik in de
bijenteelt

Verordening (EG) 142/2011

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong, inclusief honing en bloed; levendige tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen bestemd voor menselijke consumptie;
andere dieren bestemd om bereid te worden teneinde levend aan de eindverbruiker te worden geleverd

Richtlijn 97/78/EEG

Pluimvee

Pluimveevlees, vers

Poeder van organen
en weefsels van consumptiedieren als
b.v. runderen
Producten van de
bijenteelt NHC
Producten van
dierlijke oorsprong

Bron: NVWA O&O Import & Export

Te vinden in IVO
onder
Overige producten
humane consumptie – melkproducten
of
- vleesproducten
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Bijzonderheden /
regelgeving
Indien bestemd voor
humane consumptie

Verordening (EG) 798/2008

Levend dier en
levend product

Verordening (EG) 798/2008

Vers vlees

Voor humane consumptie

Overige producten
humane consumptie - verwerkte
dierlijke eiwitten
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Rauw voeder voor
gezelschapsdieren

Voeder voor gezelschapsdieren dat geen andere behandeling heeft ondergaan dan koelen, vriezen of snelvriezen om de conservering te waarborgen.
Melk die niet is verhit tot meer dan 40 graden Celsius en evenmin een
behandeling met gelijkwaardig effect heeft ondergaan

Rauwe melk
Reptielenvlees

Runderen, als
huisdier gehouden
Runderbloedvaten
Samengesteld
product

Vlees van krokodillen, slangen etc.
Een reptiel in een levensmiddel (bijv. slang/hagedis in fles sterke drank) is
niet keuringsplichtig.
Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan.

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 142/2011

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 605/2010
Verordening (EG)
2075/2005
Ver. (EU) 206/2010

Runderbloedvaten geprepareerd voor transplantatiedoeleinden

Niet keuringsplichtig

Voor menselijke consumptie bestemde levensmiddelen die zowel verwerkte
producten van dierlijke oorsprong als producten van plantaardige oorsprong
bevatten.

Beschikking 2007/275/EG

Te vinden in IVO
onder
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Overige producten
humane consumptie
vers vlees

Levend dier en
levend product
nvt

Zie ook ALIM14 samengestelde producten (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/is-keuring-verplicht) en de Illustrative Guidance on import conditions for composite products
(https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en)

Bron: NVWA O&O Import & Export
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7

29-07-2019

Dier / Product

Definitie

Bijzonderheden /
regelgeving
Zie Visserijproducten

Te vinden in IVO
onder
Vis en visserijproducten, kies
dan visserijproduct

Schaaldieren

Schaaldieren (zoals bijv. garnalen, kreeften en krabben) vallen onder de definitie van visserijproducten. Zie daar voor verdere bijzonderheden.
Voor garnalen kunnen afhankelijk van de bewerking diverse aanduidingen
worden gebruikt:

Schelpen, leeg en/of voor decoratiedoeleinden. Voor CITES,
informeer bij de douane.
Het product dat wordt verkregen door vlees dat na het uitbenen nog aan de
beenderen vastzit of vlees van de pluimvee- karkassen daarvan mechanisch te
scheiden, waardoor de spierweefselstructuur verloren gaat of verandert.
Het rugschild van de zeekat (Sepia Officinalis)

Niet keuringsplichtig

nvt

Verordening (EG) 853/2004

Vers vlees

Niet keuringsplichtig

nvt

Slachtafval

Vlees dat geen deel uitmaakt van het karkas, inclusief ingewanden
en bloed

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)
142/2011/2002

Slachtafvallen,
opgemaakt

Afvallen, waaruit de beenderen, het kraakbeen, de trachea en het daaraan
vastzittende bindweefsel, het vet en de mucus volledig zijn verwijderd; wanneer het gaat om vlees van als huisdieren gehouden runderen, worden ook
de hele kauwspieren, ingesneden overeenkomstig hoofdstuk VIII, punt 41,
onder a, van bijlage I van Richtlijn 64/433/EEG, als opgemaakte slachtafvallen beschouwd.

Verordening (EG) 209/2010

Vers vlees
Dierlijke bijproducten niet humane
consumptie
Vers vlees

CP
PC
PD

Cooked Peeled
Peeled Cooked
Peeled Deveined

PUD

Peeled UnDeveined

HOSO
HLSO

Head On Shell On
Head Less Shell On

Tail on
Pealed
IQF

Schelpen
Separatorvlees
Sepia of zeeschuim

Bron: NVWA O&O Import & Export

Individual Quick Frozen

gekookt, daarna gepeld
gepeld, daarna gekookt
gepeld en darmkanaal
verwijderd
gepeld, darmkanaal
niet verwijderd
ongepeld
kop verwijderd,
ongepeld
kop verwijderd, gepeld m.u.v. staart
gepeld (geheel)
individueel snel
ingevroren
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Slachtdier

Slakken HC

Runderen (de soorten Bubalus bubalis en Bison bison daaronder begrepen),
varkens, schapen, geiten en éénhoevigen en niet- gedomesticeerde landzoogdieren, niet zijnde lagomorfen, die in gevangenschap zijn gekweekt, gehouden
en geslacht
Pluimvee dat rechtstreeks naar het slachthuis wordt gevoerd om daar zo snel
mogelijk, doch uiterlijk 72 uur na aankomst, te worden geslacht
Landslakken: terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomata, Helix
aspersa Muller en Helix lucorum en tot de Achatinidae behorende soorten.
Dit betreft zowel gekoelde, diepgevroren, van het slakkenhuis ontdane, gekookte of bereide slakken of slakkenconserven als ook levende slakken voor
menselijke consumptie.
Waterslakken: marine buikpotigen

Slangengif
Smaakgevende
ingewanden

Slachtpluimvee
Slakken HC

Sperma
SPF - eieren
Sponzen

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving

Te vinden in IVO
onder

Verordening (EG) 798/2008

Levend dier en
levend product
Overige producten
humane consumptie

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Verordening (EG) 853/2004

Visserijproducten

Uit de gifklier van slangen (alle soorten) verzameld of afgetapt gif

Niet keuringsplichtig

nvt

Een vloeibaar of gedehydrateerd verwerkt product van dierlijke oorsprong dat
wordt gebruikt om de smaak van voeder voor gezelschapsdieren te verbeteren
Afscheiding van de teelballen

Verordening (EG) 142/2011

Broedeieren die afkomstig zijn van “koppels kippen die vrij zijn van specifieke
pathogenen” als beschreven in de Europese Farmacopee en die uitsluitend
voor diagnose, onderzoek of farmaceutisch gebruik bestemd zijn
Meercellige organismen die gezamenlijk een spons vormen die allerlei vormen kan hebben (beker, gewei, kortspronzen)

Verordening (EG) 798/2008

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Levend dier en
levend product
Levend dier en
levend product

Bron: NVWA O&O Import & Export

Keuringsplichtig

Niet keuringsplichtig

nvt
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versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Sportdranken

Zie ook onder ‘samengesteld product’

29-07-2019

Te vinden in IVO
onder
ls het als melkproduct gecertificeerd is, zie dan
in IVO onder
melk en melkproducten

Bijzonderheden /
regelgeving
Beschikking 2007/275/EG

Sportdranken zien we in principe als een samengesteld product.
Sportdranken zijn eiwitshakes met extra toegevoegde vitaminen, aminozuren en soms creatine. Het verwerkte dierlijke product is vaak weipoeder, een melkproduct.
Voor het beslissen van het wel of niet keuringsplichtig zijn, laten we de
losse aminozuren en de creatine buiten beschouwing.
LET OP: Een sportdrank met weipoeder kan ook als melkproduct gecertificeerd worden. In dat geval moet het gewoon aan alle importeisen
van een melkproduct (o.a. erkend land en bedrijf van herkomst vermeld
op de verpakking) voldoen.

Stro

Zie ook ALIM14 samengestelde producten (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/iskeuring-verplicht) en de Illustrative Guidance on import conditions for
composite products (https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en)
Gedroogd plantenmateriaal voor diervoeder of overig gebruik

Tweekleppige
weekdieren

Weekdieren met 2 kleppen of schelpen zoals mossels en oesters

Verordening(EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005
Verordening (EG)1251/2008

Tussenproduct

Product dat is afgeleid van categorie 3-materiaal bestemd voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen, in- vitrodiagnostica en laboratoriumreagentia, en waarvan de ontwerp-, verwerkings- en productiefasen voldoende zijn
voltooid om als verwerkt product te worden beschouwd en het materiaal voor
dat doel te kwalificeren, met uitzondering van het feit dat het slechts een
kleinere verdere hantering of verwerking behoeft, zoals menging, coating, assemblage, verpakking of etikettering, om het geschikt te maken om het in de
handel te brengen of in gebruik te nemen overeenkomstig de op de desbetreffende eindproducten van toepassing zijnde communautaire wetgeving.

Verordening (EG) 142/2011

Bron: NVWA O&O Import & Export

Bijzondere producten of plantaardige producten
Dierlijk product Vis en visserijproducten
of Levend dier en
levend product –
Weekdieren
kweek
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
- tussenproducten
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

UCO
Used Cooking Oil
Veren en delen van
veren, bewerkt

Zie Frituurolie

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving

Te vinden in IVO
onder

Veren en delen van veren die zijn behandeld op een wijze die garandeert
dat er geen ziekteverwekkers overblijven.
Import van onbewerkte (delen van) veren of dons is verboden.
Veren die zijn behandeld, al dan niet geverfd en verwerkt zijn tot een sier of
gebruiksvoorwerp (boa’s, dromenvangers, plumeaus) of los voor de decoratie zijn.
Zie ook eieren, sier-eieren
Onverwerkte visserijproducten, in gehele staat of na bewerking, daaronder begrepen vacuüm of onder een gewijzigde atmosfeer verpakte producten die
geen andere behandeling op conservering gerichte behandeling hebben ondergaan dan koeling.
Voeder voor gezelschapsdieren, niet zijnde rauw voeder voor gezelschapsdieren, dat een behandeling heeft ondergaan overeenkomstig de eisen van bijlage VIII van Verordening (EG) 142/2011
Dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit cat. 3- materiaal en die in
overeenstemming met bijlage V, hoofdstuk II van Verordening (EG) 142/2011
zijn behandeld om ze geschikt te maken voor rechtstreeks gebruik als voedermiddel of om anderszins gebruikt te worden in diervoeder, voeder voor gezelschapsdieren daaronder begrepen, of in biologische meststoffen of bodemverbeteraars; hieronder vallen echter niet bloedproducten, melk, producten op
basis van melk, biest, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat, eieren en eiproducten, tricalciumfosfaat en collageen.

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Verwerkte dierlijke
eiwitten HC

Voor menselijke consumptie bestemde producten zoals bijv. kanen

Verordening (EG) 853/2004

Verwerkte producten
HC

Vleesproducten, zuivelproducten, ei producten, verwerkte visserijproducten,
gesmolten dierlijke vetten, kanen, gelatine, collageen, behandelde magen,
darmen en blazen
Dierlijke bijproducten die één van de verwerkingsmethoden of een andere behandeling volgens de eisen van bijlage VII of VIII van Verordening (EG)
142/2011 ondergaan hebben

Verordening (EG) 853/2004

Veren, sierveren

Verse visserijproducten
Verwerkt voeder
voor gezelschapsdieren
Verwerkte dierlijke
eiwitten NHC

Verwerkte producten
NHC

Bron: NVWA O&O Import & Export

Niet keuringsplichtig

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005

Vis en visserijproducten

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Verordening (EG) 142/2011

Overige producten
humane consumptie

Verordening (EG) 142/2011
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product
Vis - levend voor
humane consumptie
Vismeel
Visolie HC
Visolie NHC

29-07-2019

Definitie

Te vinden in IVO
Bijzonderheden /
onder
regelgeving
Levende vis van aquacultuur voor directe humane consumptie of voor verVerordening(EG) 853/2004
Dierlijk product ondere verwerking voor humane consumptie
Verordening (EG)1251/2008 der vis en visserijVerordening (EG)2074/2005 producten, zie visserijproducten
Verwerkte dierlijke eiwitten geproduceerd uit zeedieren, behalve zeezoogdieren Verordening (EG) 142/2011
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Visolie voor humane consumptie
Vis en visserijproZie visserijproducten
ducten
Visolie voor niet humane consumptie
Verordening (EG) 142/2011
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
– gesmolten vetten en oliën

Bron: NVWA O&O Import & Export
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Visserijproducten

Visserijproducten zijn alle vrije of gekweekte (aquacultuur) zee- of zoetwaterdieren (met uitzondering van levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen, en alle
zoogdieren, reptielen en kikkers), alle eetbare vormen, delen en producten
van deze dieren daaronder begrepen.

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005

Te vinden in IVO
onder
Vis en visserijproducten, kies dan de
van toepassing
zijnde categorie zoals hiernaast weer
gegeven

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005

Vis en visserijproducten

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005

Vis en visserijproducten

Er zijn de volgende categorieën waaruit gekozen moet worden om te controleren of het product mag worden geïmporteerd;
VISSERIJPRODUCTEN:
- visproducten zowel wildvang als aquacultuur (kweek),
levende vis voor directe humane consumptie of voor verdere verwerking
voor humane consumptie
- schaaldieren als garnalen, kreeft en krab (in welke vorm dan ook, inclusief
levend voor humane consumptie)
- koppotigen weekdieren als inktvis (in welke vorm dan ook)
ADDUCTOREN:
volledig van de ingewanden en de geslachtsklieren gescheiden adductoren
van andere pectinidae dan aquacultuurdieren,
d.w.z. de in het wild verzamelde pectinidae (‘scallops’ in het Engels) of St. Jacobsschelpen en dan alleen de adductoren ofwel sluitspieren daarvan volledig
gescheiden van ingewanden en geslachtsklieren
LEVENDE WEEKDIEREN (m.u.v. koppotigen):
alle levende tweekleppigen, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen met uitzondering van de koppotigen als inktvis. Ook de niet levensvatbare weekdieren vallen onder de levende weekdieren. Het gaat dan om
producten als levende mosselen voor directe humane consumptie.

Visserijproducten,
bewerkt
Visserijproducten,
verwerkt

NIET LEVENDE WEEKDIEREN (muv koppotigen):
alle niet levende tweekleppigen, stekelhuidigen, manteldieren en mariene
buikpotigen met uitzondering van de koppotigen als inktvis
Onverwerkte visserijproducten die een behandeling hebben ondergaan
waardoor hun anatomische toestand is gewijzigd, zoals strippen, koppen, in
moten verdelen, fileren en hakken
Verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van visserijproducten of door verdere verwerking van zulke verwerkte producten

Bron: NVWA O&O Import & Export
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Vlees

Eetbare delen van vogels en landzoogdieren, inclusief het bloed

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 853/2004

Te vinden in IVO
onder
Vers vlees

Vlees dat buiten de koel -of vriesbehandeling, geen enkele behandeling heeft
ondergaan om de houdbaarheid te bevorderen, met inbegrip van vacuümverpakt vlees of vlees in CA-verpakking (gecontroleerde atmosfeer)
Vleesbereidingen
Vers vlees, met inbegrip van vlees dat in kleine stukken is gehakt, waaraan levensmiddelen, kruiderijen of additieven zijn toegevoegd of dat een verwerking
heeft ondergaan die niet volstaat om de inwendige spierweefselstructuur van
het vlees te veranderen en daardoor de kenmerken van vers vlees te doen
verdwijnen
Vleesconcentraten en Zie vleesproducten
vleesextracten
Vleesproducten
Verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van vlees of door
verdere verwerking van zulke verwerkte producten, zodat op snijvlak geconstateerd kan worden dat de kenmerken van vers vlees verdwenen zijn
Vlinderpoppen, eiPoppen van vlinders als ook de eieren en rupsen van vlinders die ingevoerd
eren en rupsen
worden voor dierentuinen / vlinderparadijzen
(zie ook insecten)
Voeder voor gezelGrondstoffen voor de productie van voeder voor gezelschapsschapsdieren
dieren dat cat. 3- materiaal bevat

Verordening (EG) 853/2004

Vers vlees

Verordening (EG) 853/2004

Vers vlees

Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2007/777/EG
Verordening (EG) 853/2004
Beschikking 2007/777/EG

Vleesproducten

Voeder voor gezelschapsdieren; blikvoeder

Verordening (EG) 142/2011

Vlees, vers

Warmte behandeld voeder voor gezelschapsdieren in een hermetisch
gesloten recipiënt

Bron: NVWA O&O Import & Export

Verordening (EG) 142/2011

Vleesproducten

Levend dier en
levend product Overige dieren
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Voedingssupplement
HC

Voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oorsprong
(glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), maar geen
vleesproducten bevatten, zijn niet keuringsplichtig (ex 2106 10 en ex 2106
90).
Ze vallen echter wel onder art. 15 van Ver. (EG) 882/2004, bijgevolg kunnen
ze verder in de marktketen gecontroleerd worden.

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Beschikking 2007/275/EG

Te vinden in IVO
onder

Een voedingssupplement in een eindverpakking met meer dan 20% aan verwerkt dierlijk product wordt behandeld als een samengesteld product. Zie
‘samengesteld product’.
Voedingssupplementen die voor 100% bestaan uit verwerkte dierlijke producten, zijn geen samengestelde producten en moeten gekeurd worden in de
BIP.
Voedingssupplementen die voor 100% bestaan uit plantaardige producten, zijn geen samengestelde producten en vallen buiten de scope
van de veterinaire regelgeving.
Voedersupplement
dierlijke consumptie

Een supplement voor dieren. Hier is geen minimum percentage aan dierlijk
product van toepassing en deze zijn dus altijd keuringsplichtig als ze dierlijke
ingrediënten bevatten.

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie

Vogelnestjes

Eetbare vogelnestjes van zwaluwen (product van modder en speeksel van de
zwaluw)
Bedoeld in art 7.A,1+2 van Richtlijn 92/65/EEG: vogels, niet zijnde pluimvee in de zin van Richtlijn 90/539/EG.
Voor gezelschapsvogels, zie Gezelschapsdieren
Wilde hoefdieren en lagomorfen, evenals andere landzoogdieren die voor menselijke consumptie bejaagd worden en die krachtens de in de betrokken lidstaat geldende wetgeving als vrij wild beschouwd worden, met inbegrip van
zoogdieren die in een gesloten gebied leven met eenzelfde vrijheid als vrij wild
alsook voor menselijke consumptie bejaagde, niet gedomesticeerde vogels

Voor humane consumptie

Bijzondere producten
Levend dieren en levend product

Vogels
Vrij wild

Bron: NVWA O&O Import & Export

Ver. (EU) 139/2013
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 119/2009

Levend dier en levend
product
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Weekdieren - levend
(m.u.v. koppotigen)
voor HC

Alle levende tweekleppigen, stekelhuidigen, manteldieren en
mariene buikpotigen met uitzondering van de koppotigen als
inktvis. Ook de niet levensvatbare weekdieren vallen onder de
levende weekdieren. Het gaat dan om producten als levende
mossels voor directe humane consumptie.
Koppotigen (inktvis), tweekleppigen (mossels en oesters),
mariene buikpotigen (zeeslakken), stekelhuidigen (zee-egels en
zeekomkommers) en manteldieren (zakpijpen)

Weekdieren
(Mollusca)

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)2074/2005
Verordening (EG)1251/2008

LEVENDE WEEKDIEREN (m.u.v. koppotigen): alle levende
tweekleppigen, stekelhuidigen, manteldieren en mariene
buikpotigen met uitzondering van de koppotigen als inktvis. Ook de niet-levensvatbare weekdieren vallen onder de levende weekdieren. Niet-levensvatbare weekdieren zijn weekdieren die wanneer zij worden teruggebracht in hun
natuurlijke omgeving, niet meer in staat zijn als levende dieren te overleven.
Het gaat hier om bijv. mossels met één schelp. Het gaat dan om producten als
levende mossels voor directe humane consumptie.

Te vinden in IVO
onder
Vis en visserijproducten en
kies dan levende
tweekleppige weekdieren
Veterinair product –
Vis en Visserijproducten
Alleen voor levende
weekdieren die voor
de kweek worden
gebruikt moet men
in IVO Levende dieren en producten
kiezen en vervolgens
Aquacultuurdieren

NIET LEVENDE WEEKDIEREN (m.u.v. koppotigen): alle niet
levende tweekleppigen, stekelhuidigen, manteldieren en
mariene buikpotigen m.u.v. de koppotigen als inktvis.
Weekdieren, nietlevensvatbaar
Weefsel
Wol, onbewerkt
Wol, bewerkt
Wolvet of lanoline

Zeehondenproducten

Weekdieren die wanneer zij worden teruggebracht in hun natuurlijke omgeving, niet meer in staat zijn als levende dieren te overleven. Het gaat hier om
bijv. mossels met één schelp. In het geval van niet-levensvatbare weekdieren
moet hier levende weekdieren worden gekozen.
Zie organen

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG)
2074/2005

Vis en visserijproducten en kies dan
levende tweekleppige weekdieren

Schapenwol die niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is
behandeld op een andere wijze die garandeert dat geen ziekteverwekkers
overblijven
Machinaal gewassen wol of wol die een andere behandeling heeft ondergaan
die waarborgt dat er geen onaanvaardbare risico’s meer zijn
Vet gewonnen uit de wol van schapen

Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
nvt

Producten afkomstig van zeehondenolie gewonnen uit het vet van zeehonden

Verordening (EG)1007/2009
Verordening (EU) 737/2010

Bron: NVWA O&O Import & Export

Niet keuringsplichtig
Verordening (EG) 142/2011

Dierlijke bijproducten niet humane consumptie
– gesmolten vetten
nvt
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Algemene Informatie – Definities Dier / Product (ALIM04)
versie 1.4.7
Dier / Product

Definitie

Zeer verfijnde producten voor humane
consumptie

Hieronder vallen de volgende producten:
- chondroïtine(sulfaat)
- hyaluronzuur
- andere producten van gehydrolyseerd kraakbeen
- chitosan
- glucosamine(sulfaat)
- stremsel
- vislijm (Isinglass)
- aminozuren die overeenkomstig verordening (EU) nr. 1333/2008 zijn
toegelaten als levensmiddelenadditieven
Verwerkte producten die zijn verkregen door verwerking van rauwe melk of
door verdere verwerking van zulke verwerkte producten

Zuivelproducten

Bron: NVWA O&O Import & Export

29-07-2019

Bijzonderheden /
regelgeving
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EU) 2016/759

Te vinden in IVO
onder
Overige producten
humane consumptie

Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 605/2010

Overige producten
humane consumptie
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