
De Brexit staat voor de deur: op 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk geen deel 
meer uitmaken van de Europese Unie. 
Er zijn veranderingen op komst als je van plan bent om te reizen met je dieren of om “souvenirs” 
(levensmiddelen en plantaardige producten) mee te brengen. 
Wat je redenen ook zijn, het FAVV begeleidt je!

Ben je een bedrijf dat zaken doet met het Verenigd Koninkrijk? 
Bekijk dan onze website http://www.favv.be/brexit/nl/

JE GAAT NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK 

 REIZEN MET JE GEZELSCHAPSDIER

Op 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land: het bepaalt zelf de voorwaarden 
voor dergelijke reizen. Raadpleeg ruim op voorhand de voorwaarden van het Verenigd Koninkrijk 
https://www.gov.uk/bring-your-pet-to-uk   

Denk eraan! Wie “vertrek” zegt, zegt meestal “terugkomst”! 
Informeer voor je vertrekt over de voorwaarden voor een zorgeloze terugkeer met je gezelschapsdier 
in het deel Je keert terug uit het Verenigd Koninkrijk

 LEVENSMIDDELEN & PLANTAARDIGE PRODUCTEN MEENEMEN

Momenteel kan je groenten en fruit, vlees, zuivelproducten en andere producten van dierlijke oorsprong 
(vis, eieren, honing, enz.) meenemen naar het Verenigd Koninkrijk als je vanuit een EU-land, Liechtenstein, 
Noorwegen of Zwitserland reist. Maar dit zou vanaf 1 januari 2021 kunnen veranderen! Het is mogelijk dat je een 
fytosanitair certifi caat zal nodig hebben wanneer je zaden, planten, bloemen, fruit of groenten in je bagage wil 
meenemen. 

Informeer je ruim op voorhand over de voorwaarden van het Verenigd Koninkrijk ! 

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021

U bereidt zich voor op de Brexit? 
Wij ook!



Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

  JE KEERT TERUG UIT HET VERENIGD KONINKRIJK

  

 REIZEN MET JE GEZELSCHAPSDIER 

 Honden, katten, fretten

De regels zijn ongewijzigd, dit BLIJFT verplicht  
- identificatie van het dier met behulp van een microchip, 
- een Europees paspoort dat door een erkende dierenarts naar behoren is ingevuld, 
- een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid.  

 
 Andere dieren: vogels, konijnen, paarden,… 

moeten ook aan bepaalde voorwaarden voldoen (documentaire- en gezondheidsvoorwaarden)  
om België binnen te komen! 
Meer info via: http://www.favv.be/invoerderdelanden/levendedieren/

   
 
 

 “SOUVENIRS” MEEBRENGEN

Vanaf 1 januari 2021 zullen de regels dezelfde zijn als de regels die je moet naleven wanneer je vanuit een land buiten 
de Europese Unie afreist. 
Je kan bij aankomst in België te maken krijgen met douanecontroles. 

 Levensmiddelen meebrengen 
De invoer van vlees- en zuivelproducten (met uitzondering van babyvoeding) door particulieren 
vanuit niet-Europese landen is verboden. Voor andere levensmiddelen kunnen beperkingen gelden. 

Informeer jezelf ! Je vindt de lijst met producten en hoeveelheden die je mag meebrengen op de website  
van https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen

 
 Planten meebrengen

Groenten, fruit, snijbloemen, zaden, ... Sommige planten zijn verboden, andere zijn alleen toegestaan als ze vergezeld 
zijn van een fytosanitair certificaat.  

Ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels zijn zonder beperking toegelaten. 

Informeer jezelf! Je vindt de lijst van toegestane/verboden planten op de website van 
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen

De inhoud van deze flyer is onderhevig aan veranderingen, afhankelijk van de lopende Brexit-onderhandelingen.
Voor de meest actuele info raden wij je aan op regelmatige basis onze website te raadplegen: http://www.favv.be/brexit/nl/
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