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I. TOEPASSINGSGEBIED 

Productomschrijving GN-Code Land 
Hommels 0106 China 

 

II. BILATERALE CERTIFICAAT 

Code FAVV titel van het certificaat   
   
   
EX.VTL.CN.02.01  Gezondheidscertificaat voor de export van 

hommels vanuit België naar China 
4 p. 

 

III. ERKENNING VOOR DE EXPORT 

De productie en/of distributiefaciliteit van hommels dient goedgekeurd 
te worden door het FAVV en door AQSIQ (General Administration of 
Quality Supervision, Inspection and Quarantine van de Volksrepubliek 
China).   
De goedkeuring van AQSIQ kan enkel verkregen worden via een 
inspectiebezoek ter plaatse uitgevoerd door AQSIQ inspecteurs. 
 
De Volksrepubliek China hanteert dus een gesloten lijst voor productie 
en/of distributiefaciliteiten van hommels die wensen naar de 
Volksrepubliek China te exporteren. 
 
De procedure om opgenomen te worden in de gesloten lijst houdt in 
dat u via uw PCE aan het FAVV hoofdbestuur DG Controle volgende 
documenten dient over te maken :  
1. een schriftelijke verklaring dat u wenst opgenomen te worden in de 
gesloten lijst ;  
2. een schriftelijke verklaring dat u bereid bent de kosten, verbonden 
aan het inspectiebezoek van AQSIQ te betalen.  
 
Nadat de productie en/of distributiefaciliteit van hommels goedgekeurd 
werd door AQSIQ, zal het FAVV een brief overmaken aan de productie 
en/of distributiefaciliteit van hommels ter bevestiging van de opname in 
de gesloten lijst.  

 
IV. CERTIFICATIE 

 
a. Lijst van certificerende agenten 

 
Er bestaat een lijst met certificerende agenten per goedgekeurde 
productie en/of distributiefaciliteit van hommels naar de Volksrepubliek 
China. Enkel de aangeduide agenten mogen certificeren!  
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Deze lijst van aangeduide certificerende agenten wordt eveneens ter 
beschikking gesteld aan de productie en/of distributiefaciliteit van 
hommels samen met de brief ter bevestiging van de opname in de 
gesloten lijst. 
 

!!Opgelet!! 
De operator dient bij de certificatie zelf eveneens te verifiëren of de 
certificerende agent zich op de lijst bevindt.  
 

b. Beveiligd model van draagpapier 
 

Het exportcertificaat dient te worden afgedrukt op beveiligd 
draagpapier. 

De bedrijfsverantwoordelijke dient dit draagpapier aan te schaffen bij 
het FAVV en de verdeling ervan gebeurt via de PCE’s (volgens de 
dienstinstructies). 
Elk draagpapier heeft een aantal specifieke kenmerken die het 
praktisch onmogelijk maken om dit beveiligd draagpapier na te 
bootsen. 

 
Het exportcertificaat, terug te vinden op de website van het FAVV 
(www.favv.be) heeft een dubbele beveiliging qua nummering: 

 
 onderaan ieder blad van het beveiligd draagpapier bevindt zich 

een uniek volgnummer van 8 cijfers 
 

 bovenaan bevindt zich het unieke referentienummer van het 
afgeleverde certificaat dat door de certificerende agent van het 
FAVV, die het certificaat heeft ondertekend, wordt toegekend. 

 
De unieke nummering voor de referentie van het afgeleverde 
certificaat, die tevens bovenaan elk afzonderlijk blad van een certificaat 
wordt herhaald en waaraan de inrichting niets mag toevoegen, e.g. 
BE/EX/WVL/2012/1728/0001#, heeft volgende betekenis: 

 
 BE staat voor België; 
 EX staat voor Export naar Derde Landen; 
 WVL voor de PCE waar het certificaat werd uitgegeven, in dit 

geval West–Vlaanderen, voor de overige provincies zijn deze 
afkortingen de volgende: 
• ANT voor Antwerpen; 
• OVL voor Oost–Vlaanderen; 
• LIM voor Limburg; 
• VBR voor Vlaams Brabant; 
• LIE voor Luik; 
• LUX voor Luxemburg; 

http://www.favv.be/
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• NAM voor Namen; 
• HAI voor Henegouwen; 
• BRW voor Waals Brabant; 
• BRU voor Brussel; 

 
 2012 voor het jaartal waarin het certificaat werd uitgegeven; 
 1728 is het legitimatienummer van de certificerende agent; 
 0001 is het volgnummer van het certificaat uitgegeven door de 

certificerende agent; 
 als het certificaat bestaat uit meerdere documenten, wordt het 

uitvoercertificaat aangeduid met het achtervoegsel /A. U bepaalt 
zelf de volgorde van de andere documenten en kent er de 
achtervoegsels /B, /C, … aan toe. U vermeldt het achtervoegsel 
op elk document gevolgd door het streepje en de letter van het 
achtervoegsel van het laatste document; 

 # dient om de unieke nummering van het referentienummer van 
het certificaat af te sluiten. 

 
Indien bijlagen worden toegevoegd aan het certificaat dan volgt de 
unieke nummering van deze bijlagen de unieke nummering van de 
referentie van het exportcertificaat met hoofdletters 
BE/EX/WVL/2012/1728/0001/A-B# en worden de bijlagen gemarkeerd 
als A & B. 
 

c. Verzegeling van de zending 
 

De definitief voor China bestemde zending moet verzegeld worden en 
de zegelnummers moeten op het certificaat vermeld worden.  
Een manier van verzegeling mag door de productie en/of 
distributiefaciliteit van hommels zelf voorgesteld worden, hierbij dient 
de exploitant ervoor te zorgen dat hij de juiste overeenkomsten heeft 
met de douanediensten, opdat de zegels niet door deze bij uitklaring 
hoeven verbroken te worden, omdat dit problemen kan opleveren bij 
aankomst, die niet door het FAVV kunnen verholpen worden. 
 

d. Certificatievoorwaarden 
 
Punt 4.1. 
Als toelatingsnummer mag het VEN-nummer gebruikt worden dat 
eveneens vermeld staat op de brief ter bevestiging van de opname op 
de gesloten lijst. 
 
Punt 6.1. 
Dit kan gecertificeerd worden als de productie en/of distributiefaciliteit 
van hommels zich op de gesloten lijst bevindt. 
 
Punt 6.2. 
Dit dient door de productie en/of distributiefaciliteit aangetoond te 
worden aan de certificerende agent. Dit kan aan de hand van website: 
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http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseas
eoutbreakmaps 
Op deze site kan er dan gekozen worden voor “Small hive beetle 
infestation” en kan de tijdsperiode aangeduid worden. 
 
Punt 6.3. 
Dit kan gecertificeerd worden als de productie en/of distributiefaciliteit 
van hommels zich op de gesloten lijst bevindt en er sinds de 
goedkeuring nog steeds aan volgende voorwaarden kan voldaan 
worden : 
- alle hommels die in de gesloten productie en/of distributiefaciliteit 
binnengebracht worden moeten eerst in quarantaine ; 
- er dienen preventiemaatregelen aanwezig te zijn tegen het 
binnendringen van insecten (e.g. horren aan vensters en 
luchtinlaten) ; 
- er dienen voorzieningen te worden genomen voor het ontsmetten 
van handen en schoeisel ; 
- er dienen voorzieningen te worden genomen voor het veranderen 
van kledij en schoeisel. 
 
Punt 6.4. 
 
Deze voorwaarde kan gecertificeerd worden als er voldaan wordt aan 
alle eisen die specifiek vermeld worden in het certificaat. 
 
Punt 6.4.1. en 6.4.2. 
 
Alle pollen die gebruikt worden in de productie en/of distributiefaciliteit 
van hommels dienen voorafgaand bestraald te worden. Bestraling 
werkt doeltreffend tegen kiemgevoelige GGO’s. 
 
Punt 6.4.4. 
 
De hommels die bestemd zijn voor de export naar China dienen in 
quarantaine geplaatst te worden.  
Om hieraan te kunnen voldoen moet de quarantaineruimte vooraf 
worden erkend door de PCE. Deze erkenning moet bij de PCE tijdig 
worden aangevraagd. 
- Aanvraagformulier: EX.VTL.QU-IS.aanvraag 
- Elke quarantaineperiode in een erkende ruimte moet vooraf 

schriftelijk aan de PCE worden gemeld. 
- Om erkend te kunnen worden moet een quarantaineruimte aan 

volgende voorwaarden voldoen: 
o De quarantaineruimte moet voor ieder gebruik grondig 

gereinigd en ontsmet worden. 
o Het all-in-all-out principe moet toegepast worden.  
o De geïsoleerde hommels mogen niet direct in contact komen 

met hommels die zich niet in deze quarantaineruimte 
bevinden.  

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseaseoutbreakmaps
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o Er dienen preventiemaatregelen aanwezig te zijn tegen het 
binnendringen van insecten (e.g. horren aan vensters en 
luchtinlaten); 

o Er dienen voorzieningen te worden genomen voor het 
ontsmetten van handen en schoeisel.  

o Er dient aparte kledij en schoeisel te worden voorzien om de 
quarantaine te betreden. 

o Het materiaal dat in contact komt met de hommels die zich in 
de quarantaineruimte bevinden, moet iedere keer vóór er 
een nieuwe zending in quarantaine geplaatst wordt grondig 
gereinigd worden en dient tevens strikt gereserveerd te zijn 
voor de quarantaineruimte. 

o Het overige materiaal dat in deze quarantaineruimte wordt 
gebruikt, dient strikt gereserveerd te zijn voor deze ruimte of 
dient voor ieder gebruik in de quarantaineruimte grondig 
gereinigd en ontsmet te worden.  

 
- Onmiddellijk na de melding, kan de bemonstering voor analyse en 

de waarnemingen beginnen. 
- De quarantaine eindigt bij het verkrijgen van gunstige 

testresultaten. 
- Alle analyses worden uitgevoerd in een laboratorium erkend door 

het FAVV. 
 
Punt 6.4.5. 
 
Dit kan gegarandeerd worden als de resultaten van het 
autocontrolesysteem van het bedrijf negatief zijn voor de mijten die in 
dit autosysteem getest worden. 

 


