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Wit-Rusland 
 
 
 
De Wit-Russische autoriteiten hebben een embargo ingesteld op 1 januari 2022 voor 
diverse productcategorieën komende van de lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde 
Staten van Amerika, Noorwegen, Albanië, Ijsland, Noord-Macedonië, het Verenigd 
Koninkrijk, Noord-Ierland, Montenegro en Zwitserland. 
Dit embargo is gedurende 6 maanden van kracht. 
Het embargo is niet van toepassing op naar Wit-Rusland uitgevoerde goederen die 
vergezeld zijn van een vergunning verkregen door het Ministerie van Anti-Monopolie 
Regelgeving en Handel (MART) en  

- waarvoor quota gelden in overeenstemming met de Wit-Russische regelgeving 
betreffende import quota of  

- die bestemd zijn voor verdere verwerking en verbruik in BY of in de douane-unie. 
De export gebeurt op de verantwoordelijkheid van de operator. 
De volgende producten zijn onderhevig aan het embargo: 
 

GN-code Korte omschrijving  Staatsinstelling of 
organisatie die quota’s 
toewijzen en verdelen 
voor invoer in Wit-Rusland 

0103 91-0103 92 Levende varkens Ministerie van Landbouw 
en Voeding 

 
Dieren uit de lijst die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie, Verenigde Staten 
van Amerika, Noorwegen, Albanië, IJsland, Noord-Macedonië, het Verenigd Koninkrijk, 
Noord-Ierland, Montenegro en Zwitserland zijn voor zover wij weten niet geviseerd door 
het Wit-Russische embargo.  
 

 

Onze missie is ervoor zorgen 
dat alle actoren van de keten 

aan de consument en aan 
elkaar een optimale zekerheid 

geven dat levensmiddelen, 
dieren, planten en producten 

die ze consumeren, houden of 
gebruiken, betrouwbaar, veilig 
en beschermd zijn, nu en in de 

toekomst. 
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Het FAVV zal ingaan op vragen van Belgische exporteurs voor de certificering van 
dergelijke dieren indien die aan de geldende exportvoorwaarden kunnen voldoen, met dien 
verstande dat het FAVV geen verantwoordelijkheid draagt indien de producten toch zouden 
worden tegengehouden aan de Wit-Russische grens. 
 
De producten moeten aantoonbaar van oorsprong zijn uit een derde land dat niet door het 
Wit-Russische embargo is getroffen.  
 
Opgelet er is nog steeds een embargo van kracht in het kader van Afrikaanse varkenspest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir. Leslie Lambregts (get.) 
Directeur Internationale Zaken  
 
 
 


