KONINKRIJK BELGIE
ROYAUME DE BELGIQUE
KONINGREICH BELGIGIEN
KINGDOM OF BELGIUM

VETERINAIR GEZONDHEIDSCERTIFICAAT / CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE
VETERINARY HEALTH CERTIFICATE / VETERINÄR GESUNDHEIDSBESCHEINUNG
Nr./N°/No/Nr :

For export of bumblebees (Bombus terrestris)
to Saudi Arabia

Voor de uitvoer van hommels (Bombus terrestris)
naar Saoedi Arabië

Description of the consignment
Omschrijving van de zending
Plant of production

:
:
:

bumblebees (Bombus terrestris)
hommels (Bombus terrestris)

Productieplaats

:

Quantity and packing

:

Hoeveelheid en verpakking

:

Identification/Identificatie
Destination of the consignment
Bestemming van de zending
Means of transportation
Middel van vervoer
Consignor/Exporteur

:
:
:
:
:
:

bumblebee hives/ hommelkolonies
Saudi Agricultural Development Co., Riyadh,
Kingdom of Saudi Arabia.
air cargo
luchtvracht

Consignee/Ontvanger

:

Saudi Agricultural Development Co.

The undersigned official veterinarian, certifies that:
De ondergetekende officiële dierenarts, verklaart dat:
a)

b)
c)

a)

b)
c)

de hommels komen uit een van de omgeving geïsoleerde voorziening die door de bevoegde autoriteit van
de lidstaat is erkend en onder haar toezicht staat, vrij van Amerikaans vuilbroed is en onmiddellijk voor de
verzending werd geïnspecteerd en noch de hommels noch hun broed vertonen klinische symptomen of
geven aanleiding tot vermoeden van deze ziekte;
de hommels komen uit een gebied met een straal van ten minste 100 km, waar geen beperkingen gelden
in verband met het vermoeden of bevestigde voorkomen van de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) of
van de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), en waar deze plagen niet voorkomen,
de hommels hebben, evenals hun verpakking, een visueel onderzoek ondergaan met het oog op de
opsporing van de kleine bijenkastkever (Aethina tumida), eieren en larven daarvan, en andere plagen, met
name de tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.), die bijen treffen.

the bumblebees come from an environmentally isolated structure recognized by and under the supervision
of the competent authority of the Member State which is free of American foulbrood and was inspected
immediately prior to dispatch and all bumble bees and breeding stock show no clinical signs or suspicion of
the disease;
the bumblebees come from an area of at least 100 km radius which is not the subject of any restrictions
associated with the susuicion or confirmed occurance of the small hive beetle (Aethina tumida) or the
Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), and where these infestations are absent.
The bumblebees as well as their packaging have undergone a visual examination to detect the occurrence
of the small hivebeetle (Aethina tumida) or their eggs and larvae, or other infestations, in particular the
Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.), affecting bees.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de voedselketen
Departement Dierengezondheid

Federal Agency for the Safety
of the Food Chain
Department Animal Health

Place and date:
Plaats en datum:

Signature and official seal:
Handtekening en officiële stempel:

