
FORMULIER AANVRAAG INVOERONTHEFFING dierlijke bijproducten en/of 

ziekteverwekkers 
 
 
Aanvraag:  nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit     Tel. +31 78 6112100 
   Divisie PRIMEX                         Fax +31 78 6112141 
   Afd. TVE Import   E-mail:   import@vwa.nl 
 

   Postbus 3000             
   3330 DC Zwijndrecht 
Gegevens aanvrager: 
 

 Aanvrager (1) Ontvanger in NL (2) Verzender in derde 

land 

Naam    

Functie    

Telefoon / Fax    

E-mail    

Naam bedrijf    

Adres    

Woonplaats    

 
 
Doel:   Diagnose / analyse     

   Wetenschappelijk onderzoek    

   Onderwijs      

   Tentoonstelling      

 
   Beschrijving van het doel van het onderzoek …   
 
Soort ontheffing: Eénmalig       

   Doorlopend      

   Verlenging      

In geval u verlenging van een bestaande ontheffing wenst aan te vragen, 
gelieve bij de aanvraag een kopie van de oude ontheffing te voegen en 
binnen een maand na ontvangst van de nieuwe ontheffing het originele 

exemplaar van de oude ontheffing retour te sturen (zie bovenstaand adres, 
t.a.v. Team Import! 

 
Vervoer:  Transportmiddel  Vliegtuig  

      Schip    

      Trein    

      Auto    

      Anders    

    
   Transporttemperatuur Ambiënt   

      Gekoeld   
      Bevroren   

 

   Verwachte datum van aankomst   … 

   Periode van invoer (i.g.v. doorlopend)  … 
   Buitengrensinspectiepost (BIP) van binnenkomst  
 
Soort product:   

 Aard van het product   … 
 Dierlijke componenten waaruit het product is samengesteld (vlees - 

vis – melkproducten – dierlijke bijproducten) … 
 Land van oorsprong (3)  … 
 Land van herkomst (4)  … 
 Aantal colli / verpakkingeenheden  … 
 Nettogewicht    … 
 Brutogewicht    … 

 Aard van de verpakking   … 



 Wijze van conservering   … 

 Beschrijving van de behandelingen … 
    die het product ondergaan heeft 
    

 Dierlijke bijproducten (Categorie 1, 2 of 3 materiaal conform Ver. EG 1774/2002) 
Van diersoort / ras   … 
Residuen / pharmaca   ja / nee  (zoja welke?) 
Infectieus / ziekteverwekkers  ja / nee (zoja welke?) 

 
 Ziekteverwekkers 

Geïsoleerd uit    … 
Risico 2 – 3 – 4 – onbekend  … 
Inperkingniveau op plaats van bestemming …  
(CI, ML-II / CII, ML-III / CIII, ML-IV / VMT, ML-I) 

Verklaring van de biologische veiligheidsfunctionaris aangaande beheers  -  
of inperkingsniveau’s bijgevoegd?  ja / nee 
Genetisch gemodificeerd   ja / nee (zoja GGO 
vergunningsnummer) 

 
 Producten van dierlijke oorsprong (handelsmonsters) 

Identificatiemerk    … 

Gezondheidscertificaat aanwezig?  ja / nee (zoja 
certificaatnummer) 

 
 
(1) Aanvrager: importeur of vertegenwoordiger 

elke natuurlijke of rechtspersoon die een partij met het oog op het brengen in 
Nederland bij een buitengrensinspectiepost ten invoercontrole aanbiedt, dan wel 

zijn gemachtigde 
 

(2) Ontvanger: laboratorium / instelling waar het onderzoek gaat plaatsvinden (contactpersoon) 
 
(3) Land van oorsprong: het land waar het eindproduct is geproduceerd, vervaardigd of 

verpakt 

 
(4) Land van herkomst: het land waar de zending is geladen in het vervoermiddel waarmee    

ze uiteindelijk naar EU is vervoerd 
 
 
Voor vragen omtrent: 
 

Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst / veterinaire invoercontrole 
 Team Import:  +31 78 6112100, import@vwa.nl 
 
 
Verpakkingsvoorschriften (I.A.T.A. / I.C.A.O.) 
Inspectie Verkeer en Waterstaat:  www.ivw.nl 
International Air Transport Association: www.iata.org (Dangerous Goods Regulation 2007) 

International Civil Aviation Organization: www.icao.int 
 

CITES – verklaring 
CITES Bureau LNV :   www.minlnv.nl/cites 
CITES instellingen:   www.cites.org 
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