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Spuitschade altijd melden
Catherine Reker, Bedrijfsraad
Omdat juli en augustus d e meest beruchte maanden
zijn m e t betrekking t o t spuitschade, volgt hier d e
informatie die samen met d e Algemene lnspectie
Dienst (AID) en d e Commissie Spuitschade m e t d e
Bedrijfsraad is afgesproken.
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Wanneer en hoe stelt u vast o f u te maken hebt met
spuitschade en hoe moet u in dat geval handelen?
Bijensterfte die o p spuitschade wijst, kunt u onder
meer herkennen aan het grote aantal dode bijen bij
alle kasten. Kenmerkend voor spuitschade is dat de
bijen stuifmeel aan de poten hebben. Verdere kenmerken zijn ver opengesperde monddelen en uitgestoken tong. S t e ~ e n d ebijen maken een typisch
'huilend en bromrnend' geluid. Bovendien is het goed
vliegweer. Dit zijn tekenen die wijzen in de richting
van spuitschade.
Als u denkt dat u met spuitschade te maken hebt,
moet u in alle gevallen contact opnemen met de AID.
Deze dienst geeft u dan instructies over verdere
handelingen. NOOlTzelf al monsters nernen, want
dan heeft inspectie door de AID geen zin rneer. Als
echter de AID door overmacht (extreme drukte,
vakantieperiode) niet direct kan komen, zult u
instructies ontvangen dat u een monster moet nemen.
(Bijvoorbeeld wat van de dode bijen in een potje doen
en in de diepvries bewaren). Als u volgens die
instructies handelt, is het monster we1 legaal en wordt
het onderzocht door de AID.

Opsporingsdienst
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De AID is een opsporingsdienst en bevoegd tot dit
werk. Er vindt een strafrechtelijk onderzoek plaats,
waarbij de dader door Justitie bestraft kan worden.
Bijkomend kan de dader door Justitie verantwoordelijk gesteld worden voor uw geleden schade. Sinds het
'rampjaar' 1996 is het verschijnsel 'Spuitschade' veel
meer onder de aandacht van 0.a. landbouworganisaties en er zijn al verschillende spuiters door een uitspraak van de rechter inderdaad aansprakelijk gesteld.
lnmiddels bestaat ook al de nodige jurisprudentie.
Bij een foutieve handeling van uw kant ('vormfouten'),
kan het onderzoek worden stopgezet. Er is regelmatig
contact tussen deze dienst en vertegenwoordigers van
de imkers en wij van onze kant zijn ervan overtuigd
geraakt van de positieve en objectieve instelling van
deze instantie.

staan. Bij eventuele spuitschade moet de AID meestal
speurwerk verrichten om te achterhalen waar bijenvolken staan. Ook als een boer wil spuiten en hij wil
de betreffende imkers inlichten, is het vaak onmogelijk
de eigenaren van alle bijenvolken t e vinden. Geef het
door aan bijvoorbeeld de drachtcoordinator van uw
subvereniging.
Verder moet u een spuitschadeformulier aanvragen bij
uw eigen organisatie. Ik wil hier nog eens benadrukken dat u in alle gevallen een formulier aanvraagt,
invult en opstuurt naar uw eigen organisatie. De VBBN
verzamelt de formulieren van alle organisaties en voert
de gegevens in. Alle gegevens worden gebruikt in het 21 1
jaarlijks overleg tussen de Commissie Spuitschade en
de Werkgroep Bijen en Bestrijdingsmiddelen van de
Bedrijfsraad. De verzamelde formulieren vormen
informatie voor de statistische verwerking, ten
behoeve van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen, die het gebruik van bepaalde middelen kan
veranderen, aanpassen o f verbieden.
Ik eindig met u erop te wijzen dat d e AID, boeren,
mede-imkers en niet in de laatste plaats onze bijen
verantwoordelijk gedrag mogen verwachten van de
imkers! Wij kunnen als overkoepelende organisatie pas
met de overheid tot overeenstemming komen om
middelen eventueel te verbieden en rnisbruik t e
straffen, als we over voldoende gegevens beschikken.
Meldt u dus altijd en neem bij twijfel contact o p met
de Ambrosiushoeve of met iemand van uw vereniging
die van deze materie o p de hoogte is. Uiteraard is het
van belang dat u verschijnselen die wijzen o p spuitschade onderscheidt van bijenziekten zoals Nosema!
(ook blijkt elk jaar in sommige gevallen opnieuw dat
honger de doodsoorzaak is van bijenstetfte en is dus
de imker de boosdoener.)
Bijkomend effect van spuitschade is dat wij als imkers
dit kunnen constateren omdat wij onze bijen voortdurend onder toezicht hebben. Voor vogels, kleine
zoogdieren, hommels, vlinders en solitaire bijen valt
schade nauwelijks op.
Nogmaals: zeer belangrijk om schade t e melden en
formulieren aan t e vragen.
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Telefoonnummers voor het melden van spuitschade
AID lnspectie Noord en Oost (Zwolle): 038-4291300
AID lnspectie West (Utrecht): 030-6692669
AID lnspectie Zuid (Eindhoven): 040-2562562
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