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Betreft : Newsflash 2023/02 - Producten van dierlijke oorsprong en plantaardige producten 
voor humane consumptie 
 

 
Wit-Rusland 
 
Deze Newsflash vervangt Newsflash 2022/77.  
De aanpassingen beschreven in het “Decreet van de ministerraad van de Republiek 
Wit-Rusland van 14 december 2022 Nr 865”, ten opzichte van het embargo ingesteld 
op 1/1/2022, zijn aangebracht in het rood. 
 
 
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 van kracht tot en met 30/06/2023. 
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 

0201 Vlees van runderen, vers 
of gekoeld 

 

0202 Vlees van runderen, 
bevroren 

 

0203 Varkensvlees, vers, 
gekoeld of bevroren 

 

 

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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0206 Eetbare slachtafval van 
runderen, varkens, 
schapen, geiten paarden, 
ezels, muildieren of 
muilezels, vers, gekoeld 
of bevroren 

 

0207 Vlees en eetbaar 
slachtafval van pluimvee 
aangeduid onder code 
0105, vers, gekoeld of 
bevroren 

 

0209 Varkensvet, gescheiden 
van mager vlees, en 
pluimveevet 

 

0210 Vlees gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt; 
eetbaar meel, en meel 
van vlees of vlees-
slachtafval 

 

Uit 0401***, uit 0402***, 
uit 0403***, uit 0404***, uit 
0405***, 0406 

Melk en zuivelproducten 
uitgezonderd 
gespecialiseerd lactose-
vrije melk en lactose-vrije 
zuivelproducten voor 
therapeutische en 
profylactische voeding 

MART 

0701 met uitzondering 
van  
0701 10 000 0 
0701 90 500 0 

Aardappelen   

0703 10 190 0 Uien  
0704 90 100 1 Verse witte kool  
0706 10 000 1 Verse wortelen  
0706 90 900 1 Tafelbieten  
0801 
0802 

Noten  

0808 10 met uitzondering 
van 
0808 10 800 2 

Appel 
 
 

 

1501 Varkensvet en 
pluimveevet 

Ministerie van Landbouw 
en Voeding 

1502 Vet van runderen, 
schapen of geiten 

 

1503 00 Varkensstearine en 
andere dierlijke oliën 

 

1601 00 Worsten en gelijkaardige 
producten 

MART 

1704****, 1806****, met 
uitzondering van 1806 10 
en 1806 20, 1905**** 

Zoetwaren  
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*** Voor de toepassing hiervan moet men zich laten leiden door zowel de code van de 
gemeenschappelijke goederennomenclatuur voor de externe economische activiteiten 
van de Euraziatische Economische Unie als de titel van de goederen. 
**** Met uitzondering van:  

- de goederen die bestemd zijn voor de productie van baby-, kleuter- en 
schoolvoeding, in geval van bevestiging van de bestemming van die goederen 
door het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening; 

- voedingssupplementen voor levensmiddelen, geneesmiddelen, met inbegrip van 
homeopathische, vitaminen, mineralen, vitamine- en mineralencomplexen, 
medische producten. 

 
Producten 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.  
 
Het FAVV zal ingaan op vragen van Belgische exporteurs voor de certificering van 
dergelijke producten indien deze 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 en op de etikettering/verpakking/merken mag 
geen enkele indicatie van een geviseerd land vermeld worden.  
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