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Standard Operating Procedures (SOP) bij import van levende vissen en aquatische dieren
1) Aanvraag vergunning voordat de import plaatsvindt (formulier voor import van levende
vissen), bij het Onderdirectoraat visserij.
2) Als de shipment in Suriname is aangekomen dient men te overhandigen op de visserijdienst:
a. De gezondheidsverklaring uit het land van herkomst
b. De douaneformulieren (enig document en H03 formulier)
c. De invoice
d. Bill of loading
3) Er wordt een inspectie uitgevoerd door de staatsdierenarts of daartoe bevoegde persoon.
4) Alle bevindingen van de dierenarts worden doorgegeven aan de onderdirecteur van visserij
5) Indien er geen onregelmatigheden zijn dan worden de stukken doorgeleid naar de
onderdirecteur van visserij die dan de toestemming/ geen bezwaar tot invoer/ verkoop geeft
en de douane stukken tekent.

Standard Operating Procedures (SOP) bij export van levende vissen en aquatische dieren
1) De invoice alle andere stukken benodigd voor export van de geplande export worden
gestuurd naar het Onderdirectoraat visserij. Op de invoice dient te worden vermeld:
a. De hoeveelheid vissen (per soort)
b. De naam van de vissen (“common name” en Latijnse naam)
2) Indien de geëxporteerde dieren beschermd zijn, (CITES appendix II), zal er een
CITES certificaat dienen te worden aangevraagd bij de dienst natuurbeheer.*
3) Er wordt een inspectie uitgevoerd door de staatsdierenarts of daartoe bevoegde persoon.
4) Indien er geen onregelmatigheden zijn schrijft deze een gezondheidsverklaring uit die 7
(zeven) dagen geldig is**
a. Voor de gezondheidsverklaring zijn de volgende data nodig:
i. Naam van de exporteur
ii. Adres waar de dieren zich bevinden
iii. Naam van de importeur/koper
iv. Adres van de importeur/koper
v. Land waar de export naartoe gaat
vi. Vervoers-/vliegmaatschappij
vii. Vluchtnummer
viii. Datum van de export
*Indien de geëxporteerde dieren voorkomen op de CITES appendix I lijst, is export van
deze dieren verboden en zal er geen toestemming tot export worden gegeven.

**Let wel: aan het gezondheidscertificaat zijn kosten verbonden
5) Met bovenstaande stukken vraagt men bij de douane het enig document aan.
6) Alle stukken dienen te worden gebracht naar het Onderdirectoraat Visserij.
7) Deze worden doorgeleid naar de onderdirecteur visserij die dan zijn toestemming/geen
bezwaar geeft voor de export.

