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I. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Honing, koninginnengelei en 
andere apicultuurproducten 

0409 
0410 
0510 
1521 
1702 
2106 

Groot-Brittannië, eiland 
Man, Kanaaleilanden 

 
Wanneer men in de instructiebundel melding maakt van “Groot-Brittannië”, wordt 
hiermee steeds Groot-Brittannië, het eiland Man en de Kanaaleilanden bedoeld. 
 
 
 
II. NIET ONDERHANDELD CERTIFICAAT 
 
FAVV code Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.GB.NN.21.02 Model van gezondheidscertificaat voor honing, 

koninginnengelei en andere apicultuurproducten 
HON 2074/2005 (2016/759) GBHC083E 

3 blz. 

 
Het hiervoor vermelde certificaat is niet onderhandeld met de autoriteiten van het derde 
land van bestemming. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de operator om na 
te gaan of het steeds wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van 
bestemming. Het FAVV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat 
het certificaat niet wordt aanvaard door de autoriteiten van het land van bestemming. 
 
 
 
III. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Erkenning voor export naar Groot-Brittannië 
 
Een specifieke erkenning van de bevoegde overheid van Groot-Brittannië is niet nodig 
voor de uitvoer van honing, koninginnengelei en andere apicultuurproducten. 
 
 
 
IV. CERTIFICERINGSVOORWAARDEN 
 
Aanvullende instructies omtrent het invullen van Deel I van het certificaat kan 
men hieronder vinden.  
Raadpleeg indien nodig de informatie op de website van de Britse overheid (zie 
“Part 1: details of the dispatched consignment”) voor het invullen van deel I van 
het certificaat. 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain/how-to-complete-a-health-certificate-for-imports-to-great-britain
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Men dient steeds rekening te houden met eventuele “notes” op het einde van het 
certificaat, die soms nog extra informatie / eisen bevatten. 
Indien een van deze “notes” tegenstrijdig is met wat op de website van de Britse 
overheid vermeld staat, dan moet er in eerste instantie rekening worden gehouden met 
deze “note”. 
 
Punt I.7: het land en de bijhorende ISO-code vermelden waar de laatste 
productiestap van het uitgevoerde product heeft plaatsgevonden (d.w.z. het land 
waar zich de inrichting bevindt die het identificatiemerk op het product 
aanbrengt). 
 
Punt I.11: de Belgische inrichting vermelden vanwaar de producten naar GB 
worden verzonden.  
 
Punt I.13: vermeld de naam van de stad en de aard van de locatie (faciliteit / 
haven / luchthaven) van de plaats waar de producten worden geladen in het 
laatste vervoermiddel dat wordt gebruikt voor de verzending naar Groot-
Brittannië. 
 
Punt II.1.(a): indien de uitvoer plaatsvindt:  

- bij een producent vallende onder de primaire productie (PRI), moet de operator 
zelf een HACCP-plan opmaken, aangezien de regelgeving niet voorziet in de 
aanwezigheid van een dergelijk plan. Hij dient dit voor te leggen ter verificatie 
aan de certificerende agent, 

- vanuit een inrichting vallende onder de verwerking (TRA), kan deze verklaring 
ondertekend worden op basis van de regelgeving.  

 
Punt II.1.(b) en (c): deze verklaringen kunnen ondertekend worden op basis van de 
regelgeving.  


