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Procedure invoeren dierlijke bijproducten uit niet EU-landen 

Voor het invoeren van dierlijke bijproducten uit niet EU-landen gelden strikte voorwaarden. Om 

dierlijke bijproducten te kunnen importeren dient men in bezit te zijn van een invoerontheffing voor 

dierlijke bijproducten, afgegeven door de NVWA. Het MUMC+ is in het bezit van een doorlopende, 

generieke invoerontheffing.  

Indien men dierlijke bijproducten wil invoeren uit niet EU-landen, dan dient dit gemeld te worden bij 

de BVF. De BVF staat als contactpersoon op de doorlopende invoerontheffing voor dierlijke 

bijproducten van de NVWA. Dit betekend dat in geval van vragen/problemen bij de inklaring de BVF 

gecontacteerd zal worden. De BVF heeft geen verantwoordelijkheid voor de verzending en zal in 

geval van vragen, doorverwijzen naar de ontvangende onderzoeker. Indien deze niet bekend is, zal 

het pakket bij de douane blijven staan of retour gaan naar verzender. De invoerontheffing dient 

digitaal naar zowel de koerier als de verzender te worden gestuurd. De verzender voegt deze toe aan 

het pakket. 

Naast een invoerontheffing dient het pakket ook vergezeld te gaan van een origineel document 

waarin de aard, de hoeveelheid en herkomst van de dierlijke bijprodukten zijn vermeldt. De 

verzender dient dit document ondertekend aan te leveren. 

Indien een pakket per vliegtuig verzonden wordt, dan dient dit altijd via erkende 

buitengrensinspectiepost te gebeuren. Men is vrij om te kiezen welke koeriersdienst het pakket 

vervoerd, maar niet alle koeriersdiensten hebben ervaring met het verzenden van dierlijke 

bijproducten en de bijbehorende regelgeving (World Courier is bekend met het verzenden van 

dierlijke bijproducten en zal geen pakket verzenden zonder de benodigde papieren, ze zijn echter 

wel prijzig). 

Het pakket dient altijd naar onderstaand afleveradres gestuurd te worden:  

MUMC+  

P. Debeijelaan 25 

6229 HX, Maastricht 

Tav Naam onderzoeker 

Tel nr 

 

Aandachtspunten ontvanger en verzender 

 BVF op de hoogte stellen van zending 

 Invoerontheffing vooraf sturen naar koerier en verzender 

 Origineel document met aard, hoeveelheid en herkomst  

 Binnen en buitenverpakking voorzien van naam, adres en telefoonnummer van zowel 

ontvanger als afzender 

 Zendingen per vliegtuig via erkende buitengrensinspectiepost 

 Afleveradres is MUMC+, P. Debeijelaan 25, 6229 HX, Maastricht (zet tussen haakjes de naam 

en telefoonnummer, zodat je gebeld kunt worden zodra pakketje er is) 

 Neem contact op met goederenontvangst azM (72035) om te melden dat er een pakket 

verwacht wordt en dat men gebeld wordt zodra het pakketje binnenkomt 


