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WONDERLIJKE WAARNEMING
met open ogen en ontvankelijk verstand met de bijen
bezig is. Voor mij is dat het leukste aspect van het
imkeren: die onverwachte, gekke dingen, waarvoor je
toch een redelijke verklaring wilt vinden.
Als een verschijnsel zich vaker voordoet en je ziet het
dan ook telkens weer, dan kun je er o p een gegeven
moment de logica van inzien, maar in andere gevallen
zet het zich vast in je herinnering, om na jaren, al dan
niet vervormd, ineens weer in het bewustzijn o p te
duiken. Je wilt het begrijpen, maakt er een logisch
lijkend verhaal omheen. En je vergeet dan wel eens
die details die niet kloppen met jouw reconstructie.
Soms blijkt dit, wanneer het verschijnsel zich nog eens
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voordoet en je de verschillen waarneemt tussen de
werkelijkheid en het veranderde herinneringsbeeld.
Maar de bijenraadsels blijven fascineren!
Heeft u ook iets wonderlijks meegemaakt bij de bijen?
Laat andere imkers ervan meegenieten! De redactie
nodigt u uit om uw waarneming o p te sturen per brief,
schijf o f e-mail aan redactieQvbbn.nj o f
schoots7@zonnet.n1.
Hayo Velthuis kan er een aanvullende o f toelichtende
reactie o p geven.
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De wet en de handel in bijen en bijenteeltproducten
Peter Elshout
De verkoop en daarmee ook het vervoer van bijenvolken naar andere lidstaten van de EU alsmede d e
invoer uit landen daarbuiten is in d e richtlijn
92165lEEG van d e Raad van 13.07.92 geregeld.
Deze richtlijn is een EU-verordening ter voorkoming
van besmettelijke dierziekten. In deze verordening
staat aan welke voorwaarden d e handel i n bijenvolken, koninginnen met begeleidende bijen alsmede
in bijenteeltproducten moeten voldoen.

Vervoer binnen de Europese Unie
Voor het vervoer van bijenvolken en bijenkoninginnen
met begeleidende bijen alsook van producten naar
andere lidstaten van de EU is geen officiële vergunning
vereist. Er moet een verklaring volgens EU-model toegevoegd worden. Een voorbeeld van zo'n verklaring
alsmede de eisen voor het uitbrengen van een dergelijke verklaring zijn in artikel 8 van de richtlijn 92165lEEG
vermeld. De bijen (Apis mellifera spec.) mogen niet uit
een vuilbroedgebied afkomstig zijn. Het vervoersverbod
bedraagt minstens 30 dagen na:
- Vaststelling van het laatste besmettingsgeval.
- Sanering van de besmette bijenstand.
- Controle van de gesaneerde bijenstand.
- Controle van alle bijenstanden in een straal van drie
kilometer.
De verklaring moet met een officiële verklaring van de
dierenarts (RW)aangevuld worden, als volgens artikel
14 van genoemde richtlijn een verplicht of niet verplicht
programma ter controle van Europees vuilbroed, Acarapidose of Varroatose (aanhangsel B) uitgevoerd wordt.
Dit geldt eveneens, als de lidstaat van mening is, dat

hij volledig of gedeeltelijk vrij van deze genoemde
ziektes is. De verklaring moet in de taal van het bestemmingsland gesteld zijn of met een officiële vertaling
afgegeven worden. Bijen mogen slechts in bijendicht
afgesloten kasten vewoerd worden. Deze bepalingen
gelden binnen de EU ook voor het vervoeren van
bijenteeltproducten als honing, was, koninginnegelei,
propolis en pollen, indien deze uitsluitend voor het
gebruik in de imkerij bestemd zijn. Deze bepalingen
zijn dus slechts van belang, als bijvoorbeeld was voor
kunstraat, honing voor voerdeeg en pollen voor pollenvoer verder verwerkt moeten worden. Bestaat het
gevaar van een uitbreiding van de ziekte of besmetting
bij het vervoer binnen de EU, dan kan de bevoegde
autoriteit eisen dat de dieren worden gedood of in
quarantaine worden gesteld. Bij vervoer van waren
kan vernietiging of terugzending geëist worden.

Invoer uit landen buiten de EU
Voor de invoer van bijen of producten in de zin van
het aanhangsel B is geen officiële vergunning vereist,
als het land en de aard van de noodzakelijke
verklaring in een besluit van de EU vermeld staan.
Voor zover nog geen daarop betrekking hebbend
besluit voor een bepaald land buiten de EU
uitgevaardigd is, kan de vergunning eveneens
verleend worden. Dat geldt ook voor de producten
die voor tentoonstellingen bestemd zijn en na afloop
weer uitgevoerd o f vernietigd worden.
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