
Kaviaar,
ja …
maar wel
legaal!

Praktische tips voor
de bewuste
consument

Ik importeer kaviaar vanuit een niet-
EU-land
bestelt bijvoorbeeld kaviaar uit Rusland. 
Om de kaviaar wettelijk in de EU 
binnen te brengen, moet Rusland een 
uitvoervergunning afleveren.

Vervolgens moet u een invoervergunning 
aanvragen bij de dienst CITES in België via het 
online loket (op www.citesinbelgie.be)

Om de kaviaar binnen te kunnen brengen in de EU, 
moet u dus deze vergunningen hebben. Ook als 
particulier moet u invoertaksen betalen die kunnen 
oplopen tot 40% van de marktwaarde van de kaviaar.

Voor het legaal invoeren van kaviaar vanuit een niet-
EU-land zijn er zeer strenge voorwaarden:

• De kaviaar moet verpakt zijn in individueel 
verzegelde blikjes en een nietverwijderbaar etiket 
hebben waarop een CITES-code staat (net als 
voor kaviaar die in de EU verkocht wordt).

• De in- en uitvoervergunningen van CITES moeten 
worden voorgelegd aan de douane.

Als aan die vereisten niet voldaan is, wordt 
de zending in beslag genomen zodra ze de EU 
binnenkomt.

Opgepast met online bestellingen! 
Pas op voor goedkope aanbiedingen. Vaak 
is de goedkope kaviaar die op het internet 
aangeboden wordt geen echte kaviaar.

Het kan gaan om eitjes van andere vissen, om visvlees 
waarvan bolletjes gemaakt zijn, of om andere namaak. 
De kwaliteit van die “kaviaar” is vaak slecht en kan 
zelfs risico’s voor uw gezondheid inhouden. U hebt er 
dus alle belang bij om kaviaar in de gespecialiseerde 
handelszaak of in de supermarkt te kopen.

Kaviaar is al eeuwenlang een symbool van luxe 
en verfijning. Kaviaar is dan ook enorm gewild, en 
steuren – die kaviaar produceren – worden meer 
en meer illegaal gevangen. Zo vaak zelfs, dat het 

overleven van de steur als diersoort in gevaar 
is. Steuren worden dan ook sinds 1998 door de 

CITES-overeenkomst over de handel in bedreigde 
dier-en plantensoorten beschermd, en de handel 

in kaviaar is strikt gereglementeerd.

Ik koop kaviaar in de EU 
Bijna alle legale kaviaar die in België of in 
de Europese Unie (EU) wordt verkocht, is 
afkomstig van gekweekte steuren.

De kwaliteit van kweekkaviaar is de laatste jaren 
aanzienlijk gestegen. Bedrijven kopen daarom 
liever deze kaviaar dan de kaviaar van wilde steuren 
(Verenigde Staten en Canada).

Legale kaviaar herken je aan de blikjes. Die zijn 
individueel verzegeld en hebben een etiket dat niet 
kan worden losgemaakt en weer vastgekleefd. Op 
dat etiket moet verplicht een CITES-code staan, die 
informatie geeft over de soort en de oorsprong van 
de kaviaar.

http://www.citesinbelgie.be


Ik breng kaviaar mee vanop mijn reis 
in een niet- EU-land
U bent bijvoorbeeld in Turkije op reis. Op de 
luchthaven wordt u kaviaar aangeboden die u 
wil meenemen naar huis.

U mag maximum 125 gram kaviaar per persoon 
invoeren voor eigen gebruik. In dat geval hebt u geen 
CITES-vergunningen nodig. De blikjes moeten wel 
verzegeld en voorzien zijn van het niet-verwijderbare 
etiket met de CITES-code. Als u meer dan 125 gram 
kaviaar wil invoeren in de EU, moet u wel CITES-
vergunningen hebben.

Voorbeeld van een  
CITES-code

HUS/C/IR/2013/BE-xxxx/yyyy

Beloegakaviaar, afkomstig van een 
kwekerij in Iran. 

xxxx is het erkenningsnummer van  
het herverpakkingsbedrijf in België. 

yyyy is het unieke nummer  
van het blikje.

sancties
Overtredingen van de CITES-wetgeving zijn bij 
wet strafbaar. 

Inbreuken op de CITES wetgeving kunnen bestraft 
worden met boetes tot € 50 000 vermeerderd met de 
wettelijke opdeciemen en een gevangenisstraf van 6 
maanden tot 5 jaar.

Que fait la CITES ?
De CITES conventie (Convention on 
International Trade of Endangered Species) 
is in 1975 in het leven geroepen om ervoor te 
zorgen dat de handel in bepaalde soorten het 
voorbestaan van deze dieren en planten in 
het wild niet in het gedrang brengt.

CITES biedt bescherming aan meer dan 38.000 
dieren- en plantensoorten. Ook afgeleide producten 
en delen van dieren en planten zoals pluimen, eieren, 
opgezette dieren, … vallen onder de CITES conventie.

Voor sommige soorten is de handel volledig verboden, 
andere soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden 
verhandeld worden. Meer informatie vindt u op 
www.cites.org.

Contactgegevens:
Dienst CITES
cites@health.fgov.be 
02 524 97 97
www.citesinbelgie.be
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