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I. Toepassingsgebied 
 

Productomschrijving GN-Code Land 

Hommels 010641 Oekraïne 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat 
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTL.UA.04.01 Veterinair certificaat voor de uitvoer van hommels 

van België naar Oekraïne 
4 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden 
 
Erkenning voor export naar Oekraïne 
 
Een specifieke erkenning door de bevoegde overheid van Oekraïne is niet nodig 
voor de export van hommels. 
 
 
 
IV. Specifieke voorwaarden 
 
Sanitair statuut van de bedrijven van herkomst 
 
De hommels uitgevoerd naar Oekraïne moeten geboren en gekweekt zijn in 
bedrijven die sinds minstens 2 jaar vrij zijn van klinische tekenen van 
verschillende ziekten. De meeste van deze ziekten zijn niet aangifteplichtig. 
 
Om deze eis te kunnen garanderen kan het FAVV zich baseren op een verklaring 
van de erkende dierenarts die verantwoordelijk is voor de epidemiologische 
opvolging van het bedrijf.  
 
Om naar Oekraïne te kunnen uitvoeren, moet de operator dus een contract voor 
epidemiologische opvolging hebben ondertekend met een erkende dierenarts, 
en deze kunnen voorleggen bij certificering. 
 
 
 
V. Certificeringsvoorwaarden 
 
Punt 1.24: indien er niet genoeg plaats is om alle uitgevoerde loten te vermelden, 
dan moet de tabel op een apart blad overgenomen worden, en deze als bijlage 
aan het certificaat toegevoegd worden. 
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Punt 2.1: deze verklaring mag ondertekend worden voor zover 
- alle loten bestemd voor uitvoer naar Oekraïne aan een gunstig klinisch 

onderzoek werden onderworpen; 
- een representatief deel van de andere loten aanwezig in de inrichting ook 

aan een gunstig klinisch onderzoek werden onderworpen bij certificering. 
 
Punt 2.2: deze verklaring mag ondertekend worden na controle van de 
documenten van de operator inzake de kweek en de sanitaire opvolging van de 
loten bestemd voor uitvoer naar Oekraïne. 
 
Punt 2.3: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
oorsprong van de hommels. 
 
Punt 2.4: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van een verklaring 
van de erkende dierenarts die voor de sanitaire opvolging van de inrichting 
zorgt, opgesteld op basis van verklaring n°1 in punt V. van deze instructie. 
 
Punt 2.5: deze verklaring mag worden ondertekend  

- voor wat betreft de gecontroleerde omgeving: voor zover de operator de 
nodige bewijzen kan voorleggen dat de kweekomgeving gecontroleerd is,  

- voor wat betreft de officiële veterinaire supervisie en controle: voor zover 
het bedrijf bij het FAVVV geregistreerd is en de nodige bewijzen kan 
voorleggen met betrekking tot een officiële veterinaire aanwezigheid / 
controle (aan de hand van een register van aanwezigheid van BMO’s 
bijvoorbeeld). 

 
Punt 2.6: deze verklaring mag worden ondertekend na inspectie. 
 
Punt 2.7: deze verklaring mag worden ondertekend na controle. 
 
Punt 2.8: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de regelgeving. 
 
Punt 2.9: de operator moet kunnen aantonen dat de selectie van de loten voor 
export / de kolonies die deze loten zullen geven wel degelijk verlopen is conform 
de werkwijze beschreven in het certificaat. 
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V. Modelverklaringen 
 
Model n°1 – af te leveren door de erkende dierenarts die voor de sanitaire opvolging 
van de inrichting zorgt 
 

 

Ik ondergetekende ………………………….., erkende dierenarts werkende onder 
ordenummer …………………, verantwoordelijk voor de epidemiologische 
opvolging van de inrichting …………………………………., garandeer dat, op 
basis van de door mij uitgevoerde klinische onderzoeken en de aan mij 
bezorgde documenten, er geen klinische tekenen van de volgende ziekten / 
parasieten in de inrichting werden vastgesteld gedurende de laatste 24 
maanden: 
 

- Locustacarosis buchneri 
- nosematosis 
- gregariniosis 
- crithidiosis 
- aspergillosis 
- ascopharosis 
- spherulariosis 
- spiroplasmosis 
- acute paralysis virus 
- Kashmir virus 
- entopoxvirus 
- parasietmijten 
- Melittobia 
- Braconidae 
- Vitula edmandsae 

 

Datum en handtekening: 
 

 


