COMMUNE DE JETTE

« MIEL DE JETTE – HONING VAN JETTE »
LASTENBOEK
Het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » waarborgt de bijenkorven die geplaatst zijn
op het grondgebied van de gemeente Jette en die kwaliteitshoning produceren.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Enkel de potten honing die voldoen aan de voorwaarden beschreven in het huidige lastenboek
mogen het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » dragen.
Artikel 2
Om het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » te verkrijgen moeten de bijenkorven zich op het
grondgebied van de gemeente Jette bevinden. Alleen honing die afkomstig is van deze korven mag
hier een beroep op doen .
De flora, de methodes van winning en de kennis van de imker geven aan de honing « Miel de Jette –
Honing van Jette » haar specifieke eigenschappen. Om deze honing te verkrijgen dienen de plaatsing
van de korven, het onderhoud van de korven, de winning en de verpakking te beantwoorden aan de
bepalingen in de « Gids voor goede bijenteeltpraktijken» en aan de voorwaarden opgelegd door
FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).
Artikel 3
Het huidige reglement heeft geen bindend karakter gezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bevoegd is voor wat betreft de bescherming van de geografische aanduidingen van
voedingsmiddelen, maar deze laatste heeft nog geen ordonnantie opgesteld om het Europees
reglement n° 510/2006 van 20 mars 2006 om te zetten.

DEFINITIES
Artikel 4
In de zin van het huidige technisch reglement moeten de volgende termen als volgt worden begrepen:




Imker : elke persoon die de bijenteelt beoefent met als doel om de door het gerichte werk
van de bijen bepaalde producten te winnen die in een reserve worden opgeslagen (honing,
stuifmeel, was, enz.).
Broedkamer : deel van een korf waarin zich de larven en de nog niet volwassen bijen
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bevinden





Honingkamer : element dat men plaatst op de broedkamer(s) om honing te kunnen
inzamelen
Inzaaien : het mengen van heel fijn gekristalliseerde honing in niet gekristalliseerde honing
om zo de kristallisatie van deze laatste te bevorderen.
Oogst : honing afkomstig van een geheel van honingkamers van één of meerdere
bijenkorven en die op het zelfde moment geoogst wordt.
Honingaandeel: hoeveelheid honing afkomstig uit één of meerdere oogsten van erkende en
gehomogeniseerde bijenkorven met de bedoeling deze in de handel te brengen onder
eenzelfde naam.

ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE PRODUCTIE
Artikel 4
De bijenkorven moeten worden geplaatst, georganiseerd en onderhouden volgens de reglementaire
gebruiken (Landbouwwet, Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Gids voor goede
bijenteeltpraktijken, het FAVV …). De aanvrager moet ingeschreven zijn bij het FAVV en moet zijn/haar
identificatienummer op het aanvraagformulier vermelden.
De korven moeten blijvend in een goede staat verkeren en de wasraten moeten regelmatig worden
vervangen. De was die wordt gebruikt voor de kaders moet zuivere bijenwas zijn. Het uitroken van de
korven mag enkel gebeuren met natuurlijke brandstoffen.
Artikel 5
De imker vermeldt in een register de data van de tussenkomsten en de aard van het gebruikte product.
De imker moet dit register van tussenkomst voorleggen telkens wanneer de gemeente of de
afgevaardigde van de gemeente dit vraagt. Het register moet alle verplichte informatie bevatten die
vermeld staat in de Gids voor goede bijenteeltpraktijken.

OOGST
Artikel 6
Elk gebruik van therapeutische producten is verboden in de nabijheid van de honingkamers .
Artikel 7
De geoogste kaders mogen geen broedsel noch therapeutische producten bevatten.
Artikel 8
Op de plek waar de honing geoogst wordt, mag geen gebruik worden gemaakt van chemische
insectenwerende middelen.

VERPAKKING EN OPSLAG
Artikel 9
De winning moet gebeuren door koud te centrifugeren.
Artikel 10
Het mengen van verschillende oogsten is toegestaan. In dit geval wordt de honing ingezaaid of
gemengd met honing die beantwoordt aan de criteria uit het lastenboek « Miel de Jette – Honing van
Jette ». Deze handelingen moeten gebeuren volgens de Gids voor goede bijenteeltpraktijken. De
mengeling met honing die niet afkomstig is van het grondgebied van de gemeente Jette is verboden.
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Artikel 11
De honing mag op geen enkel moment van de productie verwarmd of gepasteuriseerd worden.
Artikel 12
Elk honinglot dat in de handel wordt gebracht moet perfect homogeen zijn.
Artikel 13
De onverpakte opslag moet identificeerbaar zijn via het oogstnummer of het lotnummer.
Artikel14
De honing «Miel de Jette – Honing van Jette» moet bewaard worden in potten met een perfect
hermetisch afsluitingssysteem.
Artikel 15
De opslag moet gebeuren beschut tegen het licht en in recipiënten die enkel gebruikt worden voor
voedingsmiddelen en de omstandigheden (temperatuur en vochtigheid) moeten van dien aard zijn
dat de intrinsieke eigenschappen van de honing niet worden aangetast.
Artikel 16
Op de etiketten van de potten moeten de volgende wettelijke vermeldingen staan :
- De verkoopsbenaming of de omschrijving van het product. « Honing » mag enkel
beantwoorden aan de omschrijving opgenomen in de wet (K.B. van 19/03/2004). Wanneer
deze bewaard wordt in honingraten, met stukken van honingraten, gefilterd is en bestemd is
om te koken, dan moet dit duidelijk vermeld worden.
- De netto hoeveelheid (verpakking niet inbegrepen) in gram (g) of in kilogram (kg). De
vermelding moet goed zichtbaar zijn.
- De voorwaarden van bewaring en gebruik. Indien de honing kan bewaard of gebruikt
worden in slechte omstandigheden, dan is het nuttig te herhalen dat de honing koel bewaard
moet worden (15°C).
- Maximale houdbaarheidsdatum. Men veronderstelt een minimale houdbaarheid van 2 jaar
voor de honing. Deze datum kan in een jaartal worden uitgedrukt.
- De gegevens van de imker.
- De plaats van oorsprong.

PROCEDURE TOT HET BEKOMEN VAN HET ZEGEL
Artikel 17
De aanvraag moet schriftelijk worden gericht tot het Gemeentebestuur van Jette en moet de volgende
documenten bevatten :
- Het daarvoor bestemde aanvraagformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend ;
- Foto’s van de bijenkorven.
Elk onvolledig aanvraagformulier moet worden vervolledigd binnen de 15 kalenderdagen na de
schriftelijke vraag van het Gemeentebestuur. Zo niet wordt de aanvraag niet in overweging genomen.

Artikel 18
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Het gemeentebestuur van Jette belast één of meerdere expert(s) op om de controles te organiseren op
de bijenkorven die kandidaat zijn om het zegel te bekomen « Miel de Jette – Honing van Jette ». Deze
expert zal worden aangeduid door het Gemeentebestuur van Jette op basis van een
kandidatuurdossier waarin de ervaring van de imker (diploma, nuttige ervaring,…) vermeld staat.
Artikel 19
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier gelast het Gemeentebestuur van Jette de
expert om een controlebezoek uit te voeren van de betreffende bijenkorf. Een gemeentelijke
ambtenaar kan de expert begeleiden.
De expert maakt dan een controleverslag op voor het Gemeentebestuur van Jette, waarin hij vermeldt
of de gecontroleerde bijenkorf beantwoordt aan de criteria van het lastenboek. Op basis van dit verslag
zal het College van Burgmeester en Schepenen al dan niet het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette »
toekennen voor de bijenkorf van de kandidaat imker. De aanvrager wordt schriftelijk van de beslissing
op de hoogte gebracht.

Artikel 20
In het geval van toekenning krijgt de imker een lot met zelfklevers « Miel de Jette – Honing van Jette ».
Het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » zal enkel op de potten honing mogen aangebracht
worden die beantwoorden aan de criteria van het lastenboek. Bovendien moet de imker, naast het
zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » een etiket aanbrengen dat beantwoordt aan de wettelijke
verplichtingen in verband met etikettering van honing, bepaald in het artikel 16 van het huidige
reglement.
Het aantal toegekende zelfklevers wordt berekend volgens de hoeveelheid honing die door de imker
wordt geschat. De imker kan wel zelfklevers bijvragen indien nodig.
Artikel 21
In het geval van weigering kan de aanvrager een kopie vragen van het analyseverslag van de expert. De
imker mag aan het Gemeentebestuur een tegenexpertise vragen, uit te voeren binnen de 15 dagen
vanaf de ontvangst van de officiële kennisgeving van de weigering van het zegel « Miel de Jette –
Honing van Jette ».
Artikel 22
Het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » wordt toegekend voor een kalenderjaar. De aanvrager
moet elk jaar een nieuwe aanvraag indienen. Het jaar wordt door de gemeente Jette vermeld op de
zelfklevers « Miel de Jette – Honing van Jette ».
Artikel 23
De gemeente Jette kan op elk ogenblik een expert aanstellen om een controle van de bijenkorf uit te
voeren om zich ervan te verzekeren dat de criteria van het huidige lastenboek worden geëerbiedigd.
(controle ter plaatse, in potten doen,…). Indien de imker de vereiste voorwaarden niet meer eerbiedigt,
moet hij de zelfklevers van zijn honingpotten halen en de resterende zelfklevers aan het
Gemeentebestuur terugbezorgen.
Artikel 24
De gemeente Jette mag op haar internetsite een lijst publiceren met de imkers die de toestemming
hebben gekregen om de zelfklever « Miel de Jette – Honing van Jette » op de honingpotten te kleven.
Deze lijst zal regelmatig geüpdatet worden. Op het aanvraagformulier kan de imker kiezen welke info
hij wenst te zien op deze openbare lijst en kan hij op elk moment een aanpassing vragen van zijn
persoonlijke gegevens.
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Artikel 25
Het zegel « Miel de Jette – Honing van Jette » wordt toegekend zonder afbreuk te doen aan de
toepasbare wetten en reglementen en meer bepaald aan het Algemeen politiereglement.
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