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INVOER CONTROLE VAN LEVENDE DIEREN EN
DIERLIJKE PRODUCTEN – DIERENARTS ALS
BEWAKER VAN DIER- EN VOLKSGEZONDHEID AAN
DE EU-GRENS

visserijproducten, rundvlees, schapenvlees, melkproducten en honing. Ook komen er
producten van dierlijke oorsprong binnen welke niet voor humane consumptie zijn
bestemd, zoals diervoeder, dierlijke oliën en collageen voor de industrie.
Zendingen die niet aan de Europese importeisen voldoen worden voor import
geweigerd.

Bij de NVWA werken vele dierenartsen en een deel daarvan heeft zich gespecialiseerd
in importcontroles in de BIP (Buitengrens Inspectie Post). De BIP is een de door de
Europese Unie erkende plek voor de import controle van levende dieren en dierlijke
producten. Er zijn 7 BIP’s in Nederland waarvan haven Rotterdam en luchthaven
Schiphol de grootste zijn.
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Om de kans op insleep en verspreiding van besmettelijke dierziekten in Nederland
en de EU te voorkomen, zijn aan de import van levende dieren en dierlijke producten
Europese wetten en regels verbonden. Deze importcriteria zijn geïmplementeerd
in de Nederlandse regelgeving en NVWA instructies. Er wordt gecontroleerd op
diergezondheid (voorkomen van insleep van infectieziekten), volksgezondheid
(voorkomen van contact- en alimentaire zoönosen) en dierenwelzijn bij levende dieren.
Dagelijks worden er een paar honderd zendingen van producten van dierlijke
oorsprong en levende dieren geïmporteerd via Nederland. De dierlijke producten
komen grotendeels binnen via de haven van Rotterdam en levende dieren komen
grotendeels binnen via de luchthaven Amsterdam Schiphol. De veterinaire controle
bestaat uit een documentencontrole, een overeenstemmingscontrole en een fysiekeen welzijnscontrole voor levende dieren of een materiële controle voor dierlijke
producten. Jaarlijks worden er honderden monsters van dierlijke producten genomen
voor laboratoriumonderzoek op microbiologische agentia (bv. Salmonella, STEC) en
residuen van behandelingsmiddelen en milieucontaminanten.
Levende dieren zoals gezelschapsdieren, siervissen, eendaags pluimvee, wilde en
exotische dieren bestemd voor dierentuinen, levende insecten en paarden voor de
sport worden regelmatig op BIP Schiphol ter keuring aangeboden. Via BIP Rotterdam
komen vooral veel producten voor humane consumptie binnen zoals pluimveevlees,
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