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Korte omschrijving Imker – apicultuurproducten 

 Beschrijving Code 

Plaats Imker PL4 

Activiteit Productie AC64 

Product Apicultuurproducten PR127 

E/T/R Registratie  

Formaat n° E/T   

Autocontrolegids Gids voor goede Bijenteeltpraktijken  G-030 

Deze registratie is nodig voor de productie van onverwerkte Aapicultuurproducten zijn (honing, 
koninginnebrij, stuifmeel, propolis en was) uit de eigen bijenkasten met de bedoeling ze te verhandelen als 
levensmiddel. 

Verplichte activiteit (= activiteit die verplicht gepresteerd moet worden om de activiteit van de fiche te 
kunnen uitoefenen) 

PL4: Imker. 
AC28: Houden. 
PR1: Bijen. 

Impliciete activiteit(en) (= activiteit die deel uitmaakt van de activiteit van de fiche en door deze wordt 
gedekt en dus niet afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

De verpakking en de etikettering van de eigen onverwerkte apicultuurproducten. 
Beperkte levering van kleine hoeveelheden eigen onverwerkte apicultuurproducten rechtstreeks aan de 
eindverbruiker (B2C, business-to-consumer), al dan niet ambulant, of aan detailhandelszaken binnen een 
straal van 80 km van de productieplaats die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert. De jaarlijkse, “kleine” 
hoeveelheid die zo geleverd wordt, is niet groter dan de jaarlijkse productie van 24 bijenkolonies. De directe 
verkoop van de eigen onverwerkte apicultuurproducten, al dan niet ambulant. 
Transportbedrijf - Vervoer op omgevingstemperatuur – Levensmiddelen (eigen onverwerkte 
apicultuurproducten). 

Gevolgactiviteit(en) (= activiteit die niet alleen kan worden beoefend en die voortvloeit uit de activiteit van de 
fiche en afzonderlijk moet worden aangevraagd) 

NVT.  

Aansluitende activiteit(en) (= activiteit die vaak samengaat met de activiteit van de fiche en afzonderlijk 
moet worden aangevraagd) 

Indien naast de eigen onverwerkte apicultuurproducten op de productieplaats nog andere producten worden 
verkocht moet de operator, afhankelijk van de houdbaarheid van die producten, ook beschikken over een 
toelating detailhandel (< 3 maand: zie ACT 376 of, indien ambulant, 377) of registratie detailhandel (> 3 
maand: zie ACT 038 of, indien ambulant, 047). 
 
Indien de operator de eigen apicultuurproducten mengt met andere apicultuurproducten afkomstig van 
andere operatoren, is hij:  
- Fabrikant industriële honing (zie ACT 213) indien hij tot de B2B-sector (business-to-business; verkoop aan 
operatoren in de voedselketen) behoort. 
- Detailhandel met verwerking (zie ACT 378) indien hij tot de B2C-sector behoort. 
 
Indien de operator apicultuurproducten verwerkt tot levensmiddelen (bv. likeur, honingwater, peperkoek, 
koeken, snoepen, choco,…) is hij: 
- Fabrikant (zie ACT 203, 206, 219, 220, 223, 224 of 225) indien hij tot de B2B-sector behoort. 
- Detailhandel met verwerking (zie ACT 378) indien hij tot de B2C-sector behoort. 
 
De operator behoort voor wat betreft deze aansluitende activiteiten met verwerking tot de B2C-sector indien 
hij: 
- naast de directe verkoop aan de consument, maximum 30% van de omzet van de totale jaarlijkse productie 
haalt uit de levering aan andere detailhandelszaken binnen een straal van 80 km 
- OF indien hij aan maximum 2 detailhandelszaken, gevestigd binnen een straal van 80 km levert, die 
toebehoren tot aan dezelfde operator als deze die levert (al dan niet in combinatie met directe verkoop, al 
dan niet ambulant, aan de consument). 
De voornoemde detailhandelszaken mogen deze levensmiddelen enkel rechtstreeks en ter plaatse aan de 
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eindverbruiker leveren of verkopen. 
 

Indien operator grotere hoeveelheden van zijn onverwerkte apicultuurproducten levert (>24 kolonies), en/of 
ook levert aan andere operatoren in de voedselketen dan detailhandelszaken binnen een straal van 80 km, 
moet hij ook de activiteit groothandel levensmiddelen registreren: indien hij koninginnebrij verhandelt, is de 
toelating volgens ACT 342 nodig, anders volstaat de registratie volgens ACT 360 (houdbaarheid > 3 maand). 
In bepaalde gevallen is dan ook de activiteit detailhandel nodig (zie respectievelijke activiteitenfiches). 

Reglementaire basis 

Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en 
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  
Koninklijk Besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van 
kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de 
plaatselijke detailhandel. 
Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. 

Andere documenten noodzakelijk bij de aanvraag (buiten het aanvraagformulier) 

NVT.  

Inspectiebezoek(en) noodzakelijk voor het toekennen van de E/T en checklist(en) te gebruiken voor het 
toekennen van de E/T 

NVT.  

Voorwaarden voor het verlenen van de E/T 

NVT. 

Bijkomende informatie en/of opmerkingen 

NVT  

Autocontrole 

Gids G-030 vanaf versie 1. 
 
Waarschuwing: om te weten welke gids precies gehanteerd kan worden en in welke mate deze code “plaats-
activiteit-product” hiermee al dan niet volledig gedekt is, moet men het toepassingsgebied in de gids zelf 
raadplegen. 

Financiering 

Facturatie sector = primaire productie. 
De operatoren die deze activiteit niet uitoefenen als hoofd- of bijberoep genieten van vrijstelling van de 
FAVV-heffing indien het gemiddeld aantal bijenkolonies per jaar niet meer is dan 24. 

 


