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I. Toepassingsgebied
Productomschrijving
Hommels

GN-Code
010649

Land
Douane-Unie

II. Bilateraal certificaat
Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.VTL.C-U.02.01

Veterinair certificaat voor van de EU naar de DouaneUnie uitgevoerde hommels die zijn gekweekt in een
gecontroleerde/gesloten omgeving

3 blz.

III. Algemene voorwaarden
In het kader van de creatie van de Douane-unie (Russische Federatie, Kazachstan,
Wit-Rusland), worden de voorwaarden voor de export van levende dieren opnieuw
onderhandeld tussen de Europese Commissie en de leden van de Douane-unie. Als
resultaat van deze onderhandelingen worden nieuwe veterinaire certificaten
gecreëerd voor de export van de Europese Unie naar de Douane-Unie.
De Belgische mogelijkheden voor uitvoer naar de Russische Federatie en de andere
leden van de Douane-unie zijn beperkt omdat België voor meerdere diersoorten niet
kan voldoen aan de sanitaire eisen van de Douane-Unie.

Erkenning voor de uitvoer naar de Douane-Unie:
Besluit CU 830, annex 4 bepaalt dat operatoren die in een gecontroleerde/gesloten
omgeving gekweekte hommels willen uitvoeren naar de Douane-Unie niet dienen te
worden opgenomen op een gesloten lijst van bedrijven.
Om deze hommels te kunnen exporteren naar de Douane-Unie moet een operator
wel over een geldige import permit beschikken die hem door de overheid van een
lidstaat van de Douane-Unie werd afgegeven. Deze import permit dient bij de
certificatie voorgelegd te worden. Het FAVV komt niet tussenbeide voor de aanvraag
van een import permit: dit dient via de importeur geregeld te worden.

Beveiligd papier:
De exportcertificaten dienen afgedrukt te worden op beveiligd draagpapier. Indien
een aanvullend inventaris van dieren moet worden opgesteld, dient deze eveneens
op beveiligd papier te worden afgedrukt.
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Het draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het praktisch onmogelijk
maken om dit draagpapier na te bootsen. Elk draagpapier bezit onderaan een uniek
volgnummer van 8 cijfers.
De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier te bestellen bij de PCE. De PCE
houdt een register bij waarin wordt vermeld welke bladnummers aan welke bedrijven
worden overgedragen. Vanaf het moment dat de bedrijfsverantwoordelijke of diens
gezant het ontvangstbewijs tekent, valt het papier onder de verantwoordelijkheid van
het bedrijf.
Beveiligd papier mag niet worden uitgeleend of uitgewisseld tussen bedrijven
onderling.
Als beveiligd papier onbruikbaar is geworden, dient het zo snel mogelijk te worden
terugbezorgd aan de PCE. De PCE registreert de bladnummers als zijnde
onbruikbaar. Verlies of ontvreemding van beveiligd papier dient onmiddellijk te
worden gemeld aan de PCE, met vermelding van de betrokken bladnummers. Bij
ontvreemding van beveiligd papier moet de verantwoordelijke bovendien een PV
laten opstellen bij de politie. Het nummer van de PV moet worden doorgegeven aan
de PCE.

IV. Certificeringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden:
Bovenaan het certificaat (indien mogelijkheid aanwezig):
• indien het een “origineel” certificaat betreft, zet u in het desbetreffende vakje
een “1” (er is altijd maar 1 origineel)
• indien het om een kopie/kopies gaat, kruist u het desbetreffende vakje aan en
vermeldt u het totaal aantal kopies.
Transitlanden: dit punt verwijst naar het “derde land van transit”. Een derde land van
transit is een land waardoorheen een zending met bestemming de Douane-unie
wordt gevoerd en dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie.
Land van oorsprong: België
Bevoegde overheid in de EU: FAVV
Organisatie in de EU die dit certificaat verstrekt: FAVV
Grenspost: in te vullen door de verzender / verantwoordelijke van het certificaat.
Administratieve territoriale eenheid: de PCE vermelden waar het certificaat wordt
afgeleverd.
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Specifieke voorwaarden:
Punt 4.1, 1ste streepje: in België zijn de ziekten kleine bijenkastkever (Aethina tumida)
en de Tropilaelaps mijt (Tropilaelaps spp.) aangifteplichtig. U gaat op basis van deze
aangifteplicht na of deze verklaring kan worden ondertekend.
Punt 4.1, 3de streepje: deze verklaring kan u ondertekenen nadat u in de inrichting de
hommels en het broed hebt onderzocht.
Punt 4.4: in België is enkel de besmettelijke hommelziekte kleine bijenkastkever
(Aethina tumida) aangifteplichtig.
Punt 4.5: de operator dient aan te tonen dat de voor export naar de Douane-Unie
gebruikte containers en verpakkingsmaterialen voordien niet zijn gebruikt en voldoen
aan de eisen van de Douane-Unie.
Punt 4.6: deze verklaring kan u ondertekenen op basis van een schriftelijke
verklaring van de operator.
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