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Richtlijnen voor het invullen en overmaken van het document om een weigering van 
invoer in een derde land te melden 

 
 

A  Inleiding 
 

De melding van een weigering van invoer in een derde land dient te gebeuren via het “document om 
weigering van invoer in een derde land te melden”. 

 
Dit document is enkel van toepassing voor zendingen die door de bevoegde overheid van het derde 
land van invoer ter hoogte van het punt van binnenkomst zijn geweigerd. 

 

 
B  Richtlijnen voor het invullen en overmaken van het document om een weigering van invoer in een 

derde land te melden 
 

Het document om een weigering van invoer in een derde land te melden, bestaat uit 2 delen. 
 
 

DEEL 1.: Algemene informatie 
 

Deel 1. moet volledig worden ingevuld door de belanghebbende van de zending. 
 

Het document dient vervolgens samen met een leesbare kopie of scan van het FAVV-certificaat, 
CMR, AWB of B/L en ED door de belanghebbende van de zending per mail te worden verstuurd naar 
het algemene e-mailadres van de ambassade die bevoegd is voor het derde land in kwestie en naar 
de algemene e-mailadressen van de vestigingen te Brussel van FIT, AWEX en BIE. 

 
Het algemene e-mail adres van de ambassade die bevoegd is voor het derde land in kwestie vindt u 
op de website van de FOD Buitenlandse Zaken onder volgende link : 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_c
onsulaten_in_het_buitenland/ 

 

Het document dient tevens verstuurd te worden naar volgende algemene e-mailadressen : 

 
• het algemene e-mailadres van Flanders Investment and Trade (FIT) : 

reglementering@fitagency.be 

 
• het algemene e-mailadres van Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 

étrangers (AWEX) : agro@awex.be 

 
• het algemene e-mailadres van Brussel Invest & Export (BIE) :  sdhaemer@mrbc.irisnet.be 

 
 

DEEL 2.: Aanvullende informatie en reden van weigering van invoer 

 
De Belgische officiële vertegenwoordiging moet in eerste instantie trachten de zending te deblokkeren 
bij de bevoegde overheid van het betrokken derde land. 

 
Indien de Belgische officiële vertegenwoordiging de zending niet kan deblokkeren en de tussenkomst 
van het FAVV nodig acht, dient de Belgische officiële vertegenwoordiging na te gaan of deel 1 volledig 
is ingevuld en leesbare kopieën en/of scans van de gevraagde documenten zijn toegevoegd. 

 
De Belgische officiële vertegenwoordiging dient vervolgens een officieel document / notificatie met de 
reden van de invoerweigering op te vragen bij de bevoegde overheid van het betreffende derde land 
en dient dit document bij het dossier te voegen. 

 
De Belgische officiële vertegenwoordiging vult vervolgens deel 2 in en verstuurt het “document om 
weigering van invoer in een derde land te melden” samen met volgende documenten: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland/
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• een leesbare kopie of scan van het FAVV-certificaat; 

• een leesbare kopie of scan van het CMR, AWB of B/L en ED; 

• het officiële document / notificatie met de reden van de weigering van invoer; 
 

naar volgende e-mailadressen : 

 
• FAVV :  export@favv.be 

• FIT : reglementering@fitagency.be 

• AWEX : agro@awex.be 

• BIE : sdhaemer@mrbc.irisnet.be 
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