Met bijen naar het Duitse

koolzaad levert risico's op
H. van Schuppen, Rijksbijenteeltconsulent
Als gevolg van de afname van de koolzaaddracht in de
Flevopolders is door enkele imkers de vraag gesteld
aan welke voorwaarden hun volken rnoeten voldoen
om af te kunnen reizen naar het koolzaad in Duitsland.
Hoewel het uitkijken naar nieuwe drachtgebieden een
goede zaak is, brengt deze ontwikkeling toch enige
zorgen met zich mee met name ten aanzien van de
insleep van bijenziekten. Het is dan ook noodzakelijk
dat de irnkers op de hoogte zijn van de volgende
aspecten.

Risico's
Welke risico's lopen de bijen wanneer een irnker met
zijn volken naar een drachtgebied in Duitsland reist.
De risico's houden hoofdzakelijk verband met het
voorkomen van Arnerikaans Vuilbroed en het verschil
in de aanpak van de bestrijding. Duitsland heeft in
1992 melding gernaakt van 227 uitbraken. Ongeveer
70 daawan waren gelegen in deelstaten langs onze
oostgrens. In Nederland is de bestrijding gericht op
het uitroeien van de ziekte. Besrnette volken en van
besmetting verdachte volken worden vernietigd. Dit
geldt ook voor de woning en alle besmette rnaterialen.
In Duitsland wordt alleen het besmette volk vernietigd,
de raten en kast geflarnbeerd. De verdachte volken op
de stand worden behandeld met medicijnen. Het
gevolg hiewan is dat bij deze volken de ziekte niet
meer zal uitbreken, hoewel de sporen in het volk
aanwezig kunnen zijn. Niet met medicijnen
behandelde volken kunnen op deze manier toch
besrnet worden met sporen van Amerikaans Vuilbroed,
in geval deze in contact kornen met bijen uit
behandelde volken. Bij terugkeer in Nederland zal aan
de volken, die op deze manier besmet zijn geraakt,
zelf niets te zien zijn. De eerste verschijnselen zullen
pas optreden in het volgende seizoen of daarna.
Teneinde de Nederlandse irnkerij te beschermen
tegen het inslepen van bijenziekten is de Bijenwet in
1947 tot stand gekornen.

wordt dan ook bedoeld het buiten onze landsgrenzen
houden van besmettelijke bijenziekten zoals
Amerikaans en Europees Vuilbroed. Maar ook ziekten
als Varroa en Nosema willen we niet importeren,
ofschoon deze in heel Nederland voorkornen. Op
grond van de Bijenwet is de invoer van bijen, raten en
gebruikte bijenwoningen verboden. Van dit invoerverbod kan al dan niet onder voorwaarden een
ontheffing verleend worden door de
Rijksbijenteeltconsulent. Een verzoek hiertoe moet
schriftelijk worden ingediend bij de Veterinaire Dienst,
Postbus 20401,2500 EK Den Haag. In dit verzoek
rnoet de imker het aantal volken, de plaats van grensoverschrijding en eindbestemming aangeven en
globaal de datum van invoer en het land van waaruit
wordt ingevoerd.

Procedures
1. Uitvoer. Voordat de irnker naar Duitsland af kan
reizen krijgt hij te rnaken met de Duitse wetgeving.
Net als Nederland is het beleid in Duitsland gericht op

De Bijenwet
Het doel van deze wet is de wering en bestrijding van
besmettelijke bijenziekten. Met het aspect weren
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het weren van bijenziekten. In Duitsland moet daarom
bij de bevoegde autoriteit van het Bundesland

waarheen men wil, informeren of er regels gesteld zijn
voor het invoeren van volken vanuit Nederland. Het
inwinnen van de informatie moet door de imker zelf
gebeuren. In het algemeen zal de Duitse autoriteit een
ontheffing verlenen waarin de invoervoorwaarden zijn
opgenomen. In bijna alle gevallen zal de Duitse
autoriteit een verklaring (gezondheidscertificaat)van
de bijen willen inzien waarin de gevraagde eisen staan
aangegeven. NB: Per Bundeslandkornen verschillen in
eisen voor. Als uw bijen aan de gestelde eisen voldoen
kan door de Nederlandse bevoegde autoriteit een
dergelijk certificaat worden afgegeven. In Nederland
wordt het afgeven van een certificaat venorgd door
de R W (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees).
146 Hiertoe moet de imker zich wenden tot de Centrale
R W in Den Haag, tel. 070-3611874 of 3611875. Aan
het afgeven van een certificaat zijn kosten verbonden.
De R W kan u hierover nader inlichten. Als dit geregeld
is komt het wederinvoeren naar Nederland aan bod.

-

De gezarnelijke bijenverenigingen in de Gemeente
Nunspeet hebben in onderling averleg met
Gemeente en Staatsbosbeheer, het toezicht en de
verantwaording over het plaatsen van bijenvolken
op heidevelden binnen de Gemeente Nunspeet.

Iv66r 10.00 uur en na 20.00 uur, niet op zondag.

2. Invoer. Voor het invoeren in Nederland geldt
eenzelfde procedure. Aan iedere imker die schriftelijk
een ontheffing aanvraagt kan deze in het algemeen
verleend worden. In de ontheffing staan de invoervoorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn het
tonen van een gezondheidscertificaat afgegeven door
de Duitse bevoegde autoriteit. In dit certificaat moet
verklaard worden dat de bijen vrij zijn van een aantal
ziekten, 0.a. Arnerikaans en Europees Vuilbroed,
Varroa, Nosema etc. Tevens moet verklaard worden
dat in een gebied van tien kilometer rondom de
standplaats van bijen geen Amerikaans Vuilbroed is
vastgesteld. Een andere voorwaarde is dat na
binnenkomst in Nederland, dit gemeld moet worden
bij de RW, zodat controle op de volken en het
gezondheidscertificaat kan plaatsvinden. lndien bij
controle blijkt dat het certificaat niet voldoet aan de
invoervoorwaarden, wordt geacht dat de ontheffing
niet is verleend. In dat geval is er sprake van illegale
invoer. De imker loopt hierbij het risico dat de bijen
inclusief de woning in beslag worden genomen en op
kosten van de eigenaar vernietigd. NB: Opgernerkt
moet worden dat 1993 het laatstejaar is waarin bovengenoemde procedure van kracht is. Als gevolg van het
tot stand komen van een EEG zonder binnengrenzen,
zal dit na Ijanuari 1994 veranderen. Er gaan dan
andere spelregels gelden. Zodra hierover rneer duidelijkheid bestaat zal nadere informatie in Bijen worden
gepubliceerd
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In- en verkoop van:
Nederlandse honing, propolis, ruwe en
gesmolten bijenwas (eventueel kunstraat
retour) en vele andere imkersprodukten.
Wij verkopen ook nieuwe en gebruikte
bijenkasten en -korven.
Tevens zijn wij uw leverancier voor uw
jaarrnarkten en braderieen van uw vereniging.
Vraag en vergelijk onze prijzen.
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Wij zijn ook aanwezig op vele bijenmarkten.
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