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Procedure voor de import en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, 
diergeneesmiddelen en diervoeder  

 
Voor de import van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diergeneesmiddelen en 
diervoeder is een veterinaire - importvergunning, afgegeven door het Hoofd van de 
Veterinaire Inspectie vereist.  

De veterinaire – importvergunning kan aangevraagd worden middels het indienen van een correct 
en volledig ingevuld aanvraagformulier en de bijbehorende documenten bij het Secretariaat van 
het Onderdirectoraat Veeteelt van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan 
de Letitia Vriesdelaan 8-10. Deze aanvraag wordt op drie manieren beoordeeld: 

1. Op de juistheid van de ingevulde gegevens en de aanwezigheid van de vereiste 
documentatie; Indien bij de indiening of op een later stadium blijkt dat de aanvraag niet 
correct of niet volledig is ingevuld, zal de aanvraag niet behandeld worden. 

2. Beleidsmatig; de Onderdirecteur Veeteelt gaat na als de import past binnen het beleid dat 
door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is uitgestippeld. Indien dat niet 
het geval is kan de aanvraag worden afgewezen. 

3. Veterinair/ Sanitair; indien de import niet in strijd is met het aangenomen beleid, wordt 
het doorgeleid naar het Hoofd van de Veterinaire Inspectie. Die beoordeelt als, - en onder 
welke voorwaarden, de import van de dieren of producten als veilig beschouwd kan 
worden voor de gezondheid van de mensen en dieren in Suriname.  

De aanvraag wordt behandeld binnen een periode van minimaal 3 en maximaal 15 werkdagen, na 
indiening van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier en de vereiste documentatie. 
De uitkomst van deze behandeling kan zijn: 

· goedkeuring van de aanvraag, waarbij het aanvraagformulier wordt bestempeld en 
ondertekend door of namens het Hoofd van de Veterinaire Inspectie 

· afwijzing, waarbij de redenen daartoe vermeld worden op het aanvraagformulier. 
Belanghebbenden kunnen tegen deze afwijzing bij de Directeur van LVV in beroep gaan. 
Beroep heeft geen schorsende werking op het besluit van het Hoofd van de Veterinaire 
Inspectie. 

· uitstel, waarbij er een verzoek naar meer informatie omtrent de betreffende import wordt 
gedaan. Een gesprek met de Onderdirecteur Veeteelt en/ of het Hoofd van de Veterinaire 
Inspectie kan hierbij nodig zijn. 
 

Opmerkingen: 

• De veterinaire/ sanitaire beoordeling is afhankelijk van de dierziektesituatie en het 
functioneren van het controlesysteem hierop binnen de landen van oorsprong en/ of 
verzending van de dieren en producten. Deze situatie is veranderlijk. Importeurs moeten 
er dus op voorbereid zijn dat een aanvraag die op één moment goedgekeurd is, op een 
ander moment afgekeurd zou kunnen worden. Elke aanvraag tot import is uniek en wordt 



als zodanig behandeld. Dieren en producten van dierlijke oorsprong die zonder deze 
beoordeling en veterinaire vergunning Suriname binnengehaald worden, kunnen door de 
Veterinaire Inspectie in beslag genomen en vernietigd worden, waarbij het land Suriname 
alle aansprakelijkheid uit zo danige actie eventueel voortvloeiende schade bij deze 
uitdrukkelijk uitsluit.  Het is dus zeer belangrijk de goedkeuring op de aanvraag af te 
wachten, alvorens over te gaan tot het importeren. 

• Doet zich lopende de vergunning, in het land van oorsprong en/ of verzending van de in te 
voeren producten een besmettelijke dierziekteziekte of zoönose voor, dan zal ter 
uitvoering van de “Wet Bestrijding Dierziekten G. B. 1945 no. 23” deze vergunning 
onverwijld worden ingetrokken, terwijl het land Suriname alle aansprakelijkheid uit zo 
danige intrekking eventueel voortvloeiende schade bij deze uitdrukkelijk uitsluit.  

Tenminste 72 uren voor de aankomst van de dieren of producten in Suriname moet de 
Veterinaire Inspectie worden verwittigd waarna de veterinaire keuring plaatsvindt. Bij de 
keuring worden de volgende handelingen verricht: 

· Bij de import van producten van dierlijke oorsprong, diervoeder en 
diergeneesmiddelen: 
§ Controle van de documenten 
§ Controle van de omstandigheden waaronder de producten naar Suriname 

getransporteerd zijn (temperatuur, verpakking, etc.) 
§ Controle op de overeenkomst van het product met de oorspronkelijke aanvraag en de 

begeleidende documenten 
§ Bij containertransport, controle van de hele container inhoud, die op de haven plaats 

vindt.  
§ Bij de keuring kunnen al dan niet monsters worden getrokken voor nader onderzoek, 

wanneer daar reden toe bestaat naar oordeel van het Hoofd van de Veterinaire 
Inspectie op aangeven van de controle ambtenaren. In dit geval kunnen de producten 
worden aangehouden tot nader orde, hetgeen inhoud dat deze niet in omloop mogen 
worden gebracht en niet gebruikt mogen worden, voor welk doel dan ook, zonder 
nadere toestemming van het Hoofd van de Veterinaire Inspectie. 

§ Na inspectie en goedkeuring wordt aan belanghebbende een “invoer – 
keuringscertificaat” afgegeven, welke aangeeft dat de producten goedgekeurd zijn en 
van de haven vervoerd mogen worden en dat deze in de omloop kunnen worden 
gebracht of kunnen worden gebruikt. Het “invoer – keuringscertificaat” dient bewaard 
te worden zolang de producten nog in de omloop zijn.  

§ Bij afkeuring; niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning van de Veterinaire 
Inspectie, niet voldoen aan de vereiste documentatie en/ of niet geschikt bevinden van 
het product, kan de lading weder geëxporteerd of vernietigd worden. Zulks in 
samenspraak met de belanghebbende, alles op kosten van laatst genoemde. 
 

Opmerkingen:  

§ Voor het gemak en een vlotter verloop kunnen containers, c.q. producten, naar de 
depot ruimte van belanghebbende gedirigeerd worden en aldaar worden gestript. 
Zonder vertoon van een “invoer – keuringscertificaat” mogen producten de havens 
slechts verlaten met een “fiat transport document” welke aangeeft dat de Veterinaire 
Inspectie geen bezwaren heeft dat de container c.q. de producten, verzegeld door de 



Dienst Douane, de haven verlaten en dat verdere controle op een andere locatie wordt 
uitgevoerd. Het “fiat transport document” wordt bij de Keuringsdienst van de 
Veterinaire Inspectie LVV afgehaald, met vertoning van de vergunning en de vereiste 
gezondheidscertificaten. 
 

§ Indien de producten slechts in doorvoer zijn naar een ander land, dient de 
belanghebbende met de veterinaire – importvergunning, afgegeven door de 
Veterinaire Inspectie van LVV, minimaal 72 uren voor de aankomst van de lading, de 
Veterinaire Inspectie te verwittigen hiervan en een “fiat transport document” aan te 
vragen en af te halen bij de Keuringsdienst. Dit document geeft aan dat de Veterinaire 
Inspectie geen bezwaren heeft dat de container en lading, verzegeld door de Dienst 
Douane, de haven verlaten.  Indien de Dienst Douane de container bij de haven van 
vertrek uit Suriname  voor haar werkzaamheden opent, gebeurt zulks onder 
aanwezigheid van een bevoegde medewerker van de Veterinaire Inspectie. De lading 
wordt vervolgens aan een veterinaire keuring onderworpen. 
Indien de container bij de haven van vertrek uit Suriname niet geopend wordt door de 
Dienst Douane, is er geen veterinaire keuring vereist. 
 

· Bij de import van levende dieren: 
§ Controle van de documenten en inspectie van de dieren op de lucht- of  zeehaven, 

door of vanwege het Hoofd van de Veterinaire Inspectie., zowel bij invoer, als bij 
doorvoer. Na inspectie en goedkeuring wordt er op de veterinaire - importvergunning 
voor de import van dieren vermeld, ondertekend en gestempeld, dat de dieren naar de, 
vooraf tussen Veterinaire Inspectie en belanghebbende afgesproken 
quarantainelocatie, vervoerd kunnen worden. Gedurende de quarantaineperiode 
kunnen de dieren bij gebleken ziekte behandeld of afgemaakt worden, zulks naar 
oordeel van de controle ambtenaren van de Veterinaire Inspectie, in samenspraak met 
het Hoofd van de Veterinaire Inspectie. De vastgestelde periode kan verlengd worden 
naar oordeel van het Hoofd van de Veterinaire Inspectie die uiteindelijk aangeeft 
wanneer en onder welke omstandigheden de dieren de locatie mogen verlaten. 

 
Opmerking: 

§ Vergezeld van een “fiat transport document” mogen de dieren de haven verlaten, 
zonder voorafgaande inspectie. Dit document wordt bij het Hoofd van de 
Veterinaire Inspectie afgehaald, onder vertoon van de vergunning en de vereiste 
gezondheidscertificaten. De  dieren kunnen vervoerd worden naar een, vooraf 
tussen Veterinaire Inspectie en belanghebbende afgesproken locatie, alwaar de 
verdere controle plaatsvindt, voor een periode en volgens richtlijnen, aangegeven 
door het Hoofd van de Veterinaire Inspectie. 

 
Na de keuring dient het keurloon betaald te worden. 

Door de belanghebbende wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het “invoer – 
keuringscertificaat”, of de vermelding van goedkeuring op de veterinaire - importvergunning, het 
keuringsloon betaald bij de kassa van het Onderdirectoraat Veeteelt LVV, of via overmaking op 
het rekeningnummer 0313100/001/036-968 van de Centrale Bank van Suriname. In het geval van 



betaling via bankovermaking, dient het betalingsbewijs zo spoedig mogelijk bij het Secretariaat 
van de Onderdirecteur Veeteelt worden afgegeven. 

De volgende aanvraag van belanghebbende worden slechts behandeld indien is voldaan aan 
bovengenoemde betalingsverplichting. 

 


