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1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED
Deze instructie beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke
oorsprong voor persoonlijke consumptie.
2. WETTELIJKE BASIS
2.1 Europese regelgeving:




Richtlijn 97/78/EG
Verordening (EG) 136/2004
Verordening (EG) 206/2009

2.2 Nationale regelgeving:


Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten

3. DEFINITIES
Persoonlijk consumptie:
Het betreft niet-commerciële persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong bestemd
voor eigen verbruik die
 deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
 als kleine zending aan particulieren worden verzonden;
 op afstand worden besteld (bijv. per post, per telefoon of via internet) en aan de consument
worden geleverd.
Voor verhuisboedels in containers gelden dezelfde voorschriften als van toepassing op nietcommerciële zendingen producten van dierlijke oorsprong.
Plaatsen van binnenkomst:
Dit zijn aangewezen plaatsen waar producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie mogen worden binnengebracht. Hiertoe behoren ook de Buitengrens Inspectie Posten
(BIP’s).
(zie Bijlage I: lijst aangewezen plaatsen van binnenkomst)
Buitengrens Inspectie Post (BIP):
Dit is een inspectiepost volgens Richtlijn 97/78/EG welke vermeld staat op de lijst van erkende
inspectieposten aan de grens in de bijlage van Beschikking 2009/821/EG (zoals sindsdien gewijzigd).
De BIP’s zijn in de lijst met aangewezen plaatsen van binnenkomst aangegeven met een * (zie
Bijlage I).
4. VETERINAIRE CONTROLES
4.1 Onderstaande producten voor persoonlijke consumptie dienen via een BIP te worden binnengebracht en daar aangeboden te worden voor de voorgeschreven veterinaire controles d.m.v. een
Gemeenschappelijk veterinair Document van Binnenkomst (GDB).
 “Vlees en vleesproducten” en “melk en melkproducten” zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) en lid 2, onder a) van Verordening (EG) 206/2009 (zie Bijlage II, informatie aan reizigers, en Bijlage III, lijst van producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 2, lid
1, onder a) en lid 2, onder a) van Verordening (EG) 206/2009).
 Vlees en vleesproducten en melk en melkproducten die de Gemeenschap binnenkomen en
afkomstig zijn van de Faeröer, Groenland en IJsland voor zover de hoeveelheid meer bedraagt dan 10 kg per persoon.
4.2 Uitzonderingen waarop de voorgeschreven veterinaire controles niet van toepassing zijn
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Kleine hoeveelheden vlees en vleesproducten en melk en melkproducten uit de
Faeröer, Groenland of IJsland die het gewicht van 10 kg per persoon niet overschrijden.



Poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voeding voor speciale medische doeleinden, afkomstig uit ongeacht welke derde land, op voorwaarde dat:
deze producten niet gekoeld hoeven te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;

het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker;

de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf gebruikt
wordt;

de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt;
m.u.v. de Faeröer, Groenland of IJsland waarvoor een maximumgewicht van 10 kg
per persoon geldt.




Voeder voor gezelschapsdieren voor medische doeleinden, op voorwaarde dat:
deze producten niet gekoeld hoeven te worden bewaard tot het tijdstip van consumptie;

het gaat om verpakte merkproducten voor directe verkoop aan de eindverbruiker;

de verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf gebruikt
wordt;

de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt;
m.u.v. de Faeröer, Groenland of IJsland waarvoor een maximumgewicht van 10 kg
per persoon geldt.




Kleine hoeveelheden visserijproducten voor persoonlijke consumptie




het betreft visserijproducten (vers, gedroogd, gekookt, gezouten of gerookt) incl. bepaalde schelp - en schaaldieren zoals garnalen, kreeften, dode mosselen en dode oesters, op voorwaarde dat:
 verse vis van de ingewanden ontdaan is. Gedroogde of gerookte vis hoeft niet
ontdaan te zijn van de ingewanden.
 het gewicht van de visserijproducten 20 kg of het gewicht van één vis van welk
gewicht dan ook, per persoon niet overschrijdt;
 voor visserijproducten uit de Faeröer en IJsland geldt geen gewichtsbeperking!

Kleine hoeveelheden andere dierlijke producten voor persoonlijke consumptie


Dit betreft o.a. honing, mag een stukje honingraat bijzitten (losse honingraat, al dan
niet in stukken, mag vanwege mogelijk dierziekterisico niet), gekookte eieren (behalve
uit landen met pluimvee dierziekterisico), levende oesters, levende mosselen en slakken, op voorwaarde dat de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt;
m.u.v. de Faeröer, Groenland of IJsland waarvoor een maximumgewicht van 10 kg per persoon
geldt.

Van elke categorie dierlijke producten mag het maximumgewicht meegebracht worden
op voorwaarde dat zij voldoen aan de regels van de betreffende categorie.
Zie de tabel.
De producten genoemd onder 4.2 mogen op alle plaatsen van binnenkomst worden binnen gebracht.
4.3 Vrijgestelde landen en producten.


Deze procedures zijn niet van toepassing op de verplaatsing van dierlijke producten tussen
de lidstaten van de EU of op dierlijke producten uit Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San
Marino en Zwitserland. Dit zijn vrijgestelde landen voor vlees en vleesproducten en melk en
melkproducten die voor persoonlijke consumptie worden ingevoerd. Er is geen limiet vastgesteld.

Bron: NVWA, Divisie V&I, Team TO Import/Export

Pagina 2 van 8

Algemene Informatie
Producten voor Persoonlijke Consumptie (ALIM07)
Versie: 1.1.5



21 december 2017

Producten van dierlijke oorsprong genoemd in Beschikking 2007/275/EG (art. 6. lid 1 en
bijlage II), niet zijnde melk en melkproducten en vlees en vleesproducten, zijn vrijgesteld
van een veterinaire invoercontrole. Het gaat dan om:








Niet met vleesproducten gemengd of gevuld brood, gebak, biscuits, chocolade en suikerwerk (inclusief snoepgoed);
Voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen;
Vleesextracten en vleesconcentraten;
Met vis gevulde olijven;
Niet met vleesproducten gemengde of gevulde deegwaren en noedels;
Voor de eindverbruiker verpakte bouillons en aroma’s;
Andere voedingsmiddelen die geen vers of verwerkt vlees of verse of verwerkte melk
bevatten en minder dan 50% verwerkte ei– of visserijproducten, op voorwaarde dat deze producten
 bij opslag stabiel zijn bij omgevingstemperatuur of tijdens de vervaardiging duidelijk
door en door een volledig kook - of warmtebehandelingsproces hebben ondergaan,
zodat rauwe producten gedenatureerd zijn;
 duidelijk zijn aangegeven als bestemd voor menselijke consumptie;
 stevig verpakt zijn of in schone recipiënten worden bewaard.

4.4 Grotere zendingen dierlijke producten
Grotere zendingen dienen te voldoen aan de certificeringeisen van commerciële zendingen. Ze moeten vóór aankomst gemeld worden aan de erkende buiten grens inspectiepost middels een GDB en
ze dienen een veterinaire invoercontrole te ondergaan aan de hand van een officieel veterinair EU
gezondheidscertificaat.Meer informatie hieromtrent kan u vinden op de NVWA site:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong. Snel
naar Import Veterinair Online (IVO).
5. UITVOERING
De controles op de veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie welke niet in een BIP hoeven
te worden aangeboden voor de voorgeschreven veterinaire controles, zie 4.1, worden door de douane uitgevoerd bij hun niet-veterinaire reguliere controle van reizigersbagage en
post/koerierszendingen (zie interne douane-instructie).
Indien veterinaire goederen worden aangetroffen welke buiten de onder 4.1 genoemde uitzonderingen vallen,
wordt belanghebbende verzocht vrijwillig afstand te doen van de goederen.
Als bewijs wordt een kopie afstandverklaring meegegeven door de douane (zie interne douane-instructie).
Als de zending het toegelaten gewicht (zoals vastgesteld in de verordening) overschrijdt, wordt het teveel
ingenomen door de bevoegde autoriteit op voorwaarde dat de verpakking scheiding toelaat, zonder dat het
product zelf gemanipuleerd hoeft te worden. In alle andere gevallen dient de hele zending afgestaan te worden.
Indien geen vrijwillige afstand wordt gedaan, wordt de NVWA ingeschakeld.
De NVWA weigert de partij en bestemt deze ter destructie op basis van art. 17 lid 2.b van
Richtlijn 97/78/EG en Verordening (EG) 206/2009.

Bij twijfel over de eventuele keuringsplicht van een bepaald product of bij vragen, gelieve
contact op te nemen met de NVWA op Schiphol:
tel:

020 – 405 79 03

In de avonduren en weekends is de NVWA op Schiphol bereikbaar via een antwoordapparaat en een mobiel telefoonnummer.
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Bijlage I: lijst aangewezen plaatsen van binnenkomst
Luchtvaartterreinen / Airports:
-

Den Helder (Den Helder Airport)
Eelde Airport
Eindhoven Airport
Gilze-Rijen
Hilversum
Lelystad
Maastricht (Aachen-Airport) *
Midden-Zeeland
Rotterdam (Airport)
Amsterdam Schiphol *
Seppe
Soesterberg
Teuge
Texel
Twente
Valkenburg
Woensdrecht

Havens / Seaports:
*

Den Helder
Velsen noord
IJmuiden
Zaandam
Amsterdam *
Breskens
Dordrecht
Delfzijl
Eemshaven *
Lauwersoog
Oost Vlieland
West Terschelling
Harlingen *
Oudeschild (Texel)
Rotterdam *
Moerdijk
Stellendam
Terneuzen
Veere-Roompotsluis
Vlissingen *

Erkende Buitengrens Inspectie Posten / Approved Border Inspection Posts
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Bijlage II: informatie aan reizigers (Flyer)
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Bijlage III: lijst van producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) en lid
2, onder a) van Verordening (EG) 206/2009
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Bijlage IV: Lijst van toegestane maximum gewichten per land van oorsprong voor producten van
dierlijke oorsprong in persoonsbagage als bedoeld in Verordening (EG) 206/2009:

Land van oorsprong

Product
van dierlijke oorsprong
voor menselijke
consumptie

Product
van dierlijke oorsprong
voor diervoeders

Vlees en
melkproducten
Zuigelingenvoeding of
voeding
voor medische
doeleinden
Visserijproducten
Andere
producten
( bv honing, levende
tweekleppigen,
slakken)
Chocolade, koekjes, cakes, enz.
Vlees en
melkproducten
Voeding
voor medische
doeleinden

EU lidstaat

Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Andorra,
Liechtenstein, Noorwegen, San
Marino en
Zwitserland
Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden
Redelijke
hoeveelheden

Groenland

Faeröer en
IJsland

Alle andere
landen

10 kg

10 kg

0

10 kg

10 kg

2 kg

20 kg

Redelijke
hoeveelheden
10 kg

20 kg

10 kg

Redelijke
hoeveelheden

Redelijke
hoeveelheden

2 kg

Redelijke
hoeveelheden

10 kg

10 kg

0

10 kg

10 kg

2 kg

N.B.: “redelijke hoeveelheden” is voor sommige producten van dierlijke oorsprong aangegeven om
verschil te kunnen maken tussen zendingen voor persoonlijk gebruik en commerciële zendingen,
echter in de verordening (EG) 206/2009 is geen specifieke limiet aan het gewicht gesteld voor deze
producten.
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