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Wat zegt de wet?

Alle steur- en lepelsteursoorten (Acipenseriformes) 
zijn beschermd door het CITES-verdrag. De bepalingen 
van CITES zijn van toepassing op levende en dode 
dieren, maar ook op delen en producten ervan, 
waaronder kaviaar.

Wanneer u kaviaar verhandelt (hetzij als 
verpakkingsbedrijf, herverpakkingsbedrijf, handelaar, 
groothandelaar, kleinhandelaar of als restaurant), 
bent u verplicht u ervan te vergewissen dat de 
herkomst ervan legaal is.

De legale kaviaar die op de Belgische markt te vinden 
is, is ofwel ingevoerd in de Europese Unie met een 
geldige CITES-invoervergunning met een visum van 
de douanediensten, ofwel geproduceerd in een 
aquacultuurbedrijf in de Europese Unie waar steur 
wordt gekweekt.

In beide gevallen moeten alle kaviaarblikken verzegeld 
zijn en voorzien van een CITES-etiket (Zie volgend 
punt) en vergezeld gaan van facturen waarop indien 
mogelijk het CITES-etiket van de blikken is vermeld, 
om controle te vergemakkelijken.

CITES-etiket op de primaire 
recipiënten van kaviaar

De primaire recipiënten van kaviaar (blikken, glazen 
potjes of ander materiaal dat rechtstreeks in contact 
komt met de kaviaar) of ze nu worden ingevoerd in 
de EG, uitgevoerd of wederuitgevoerd buiten de EG of 
verhandeld op het grondgebied van de Gemeenschap, 
moeten elk voorzien zijn van een niet-herbruikbaar 
etiket waarop een reeks codes zijn vermeld waarvan 
twee typen bepaald werden.

Inleiding: CITES

De Conventie over de internationale handel in met 
uitroeiing bedreigde wilde dier- en plantensoorten 
of CITES, is een internationaal akkoord waarbij de 
handel in bedreigde soorten wordt gecontroleerd. Het 
doel van CITES is te garanderen dat de internationale 
handel in wilde dieren en planten de instandhouding 
van de soorten in de natuur niet in het gevaar brengt. 
Het CITES-verdrag wordt toegepast in de Europese 
Unie via de verordening van de Raad 338/97 en 
corresponderende verordeningen van de Commissie 
die gedetailleerde bepalingen bevatten in verband 
met de invoer, de uitvoer en het intracommunautaire 
handelsverkeer in beschermde soorten.

Deze folder gaat over de specifieke reglementering 
rond de handel in kaviaar. 

Over de dienst CITES?

De Dienst CITES binnen de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu is verantwoordelijk voor de toepassing 
van het CITES-verdrag in België. De gegevens van de 
Dienst CITES vindt u achteraan deze brochure.

Erkenning van kaviaarproducerende bedrijven en (her)
verpakkingbedrijven De Belgische ondernemingen die 
kaviaar produceren of verpakken of herverpakken, 
en enkel zij, moeten erkend worden door de Dienst 
CITES. Nadat ze erkend zijn krijgen deze bedrijven 
een unieke registratiecode en moeten zij een register 
bijhouden waarin de hoeveelheden ingevoerde, 
uitgevoerde, wederuitgevoerde, in situ geproduceerde 
of opgeslagen kaviaar worden vermeld.



Type 1  Etiket aangebracht door het productiebedrijf 
in het land van herkomst bij de 1ste 
verpakking van de kaviaar.

 

HUS / W / RU / 2006 / xxxx / yyyy

 
 

Type 2 Etiket aangebracht door het bedrijf bij het 
herverpakken van de kaviaar

 

HUS / W / RU / 2007 / BE-xxxx / yyyyy

 
 

Dit etiket moet dienen als verzegeling van de 
verpakking of wanneer dit niet zo is, dient de 
verpakking op een andere manier te worden verzegeld 
zodat men duidelijk kan zien of de verpakking werd 
geopend.

Code soort Registratiecode van 
verpakkingsbedrijf

ISO-code land van 
oorsprong

Identificatienummer 
lot kaviaarOogstjaar Oorsprongscode 

kaviaar

Code soort Registratiecode voor het 
herverpakkingsbedrijf

ISO-code land van 
oorsprong

Identificatienummer 
lot kaviaar of Nr van 

CITES (weder)-uitvoer 
vergunning

Jaar van 
herverpak-

king

Oorsprongscode 

Afwijking persoonlijke bezittingen

De Europese verordening laat particulieren toe om 
maximaal 125 gr kaviaar zonder CITESvergunning 
voor eigen gebruik in te voeren. De primaire 
recipiënten moeten echter voorzien zijn van een etiket 
en verzegeld zijn. Deze kaviaar is bestemd voor eigen 
gebruik en mag in geen geval in het commercieel 
circuit terecht komen.

Inbreuken

• Eenieder die kaviaar invoert buiten de context « 
afwijking persoonlijke bezittingen » in de Europese 
Unie zonder geldige CITES-vergunning en zonder 
het vereiste CITES-etiket op de verpakking, begaat 
een inbreuk.

• Eenieder die in België kaviaar produceert, verpakt 
of herverpakt zonder te zijn erkend door de 
Dienst CITES, begaat een inbreuk.

• Eenieder die kaviaar verkoopt zonder het 
juiste CITES-etiket of die kaviaar uitvoert of 
wederuitvoert zonder het CITES-etiket en zonder 
geldige vergunning, begaat een inbreuk..

Nog vragen?

Dienst CITES

cites@health.fgov.be 
02 524 97 97
www.citesinbelgie.be
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