Spuitschade

Schadevergoeding via
strafrechtprocedure
tekst Henk van der Scheer
proces-verbaal opmaken in geval van overwaaien
van spuitvloeistof, dan kan ze u in kennis stellen van
de bestrijdingsmiddelen in de spuitvloeistof. Moet
daaruit worden geconcludeerd dat uw gewas, c.q.
uw honing, niet meer geschikt is voor consumptie
en meent u daardoor ernstig benadeeld te zijn, dan
kunt u via civiel recht de betreffende teler aansprakelijk stellen en om een schadevergoeding vragen.
Kenmerkend voor het civiel recht is dat betrokkenen
zelf het recht moeten activeren. Hoe dat gaat staat
eveneens vermeld op de NBV-site.
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Melden
In alle gevallen kunt u dit melden bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hoe dat moet
en waar u moet zijn staat vermeld op de NBV-site
(www.bijenhouders.nl) onder de buttons Bijenwerk
en Spuitschade melden. De NVWA zal bij melding
nagaan of van een overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) sprake
is, bijvoorbeeld door onjuist/onzorgvuldig gebruik
door de toepasser in geval van bijensterfte of van
‘overwaaien’. Is dat het geval dan kan de NVWA een
procesverbaal opmaken en wordt een strafrechtprocedure gestart.

Voegen in het proces-verbaal
De imker kan als belanghebbende zijn schadeclaim
via de strafrechtprocedure afdoen. Hiervoor zal de
inspecteur van de NVWA u als getuige horen en
wordt de verklaring van de imker in het procesverbaal verwoord als u daarmee instemt. Dat is weer
net als vroeger toen een imker zijn schadeclaim in
geval van spuitschade via de Ofﬁcier van Justitie kon
voegen in het strafproces. Indien de rechter de verdachte veroorzaker schuldig verklaart, zal de rechter
een straf uitspreken. Hiervan kan vergoeding van
de schade deel uitmaken. Het Openbaar Ministerie
(de Ofﬁcier van Justitie) is belast met de uitvoering
van de straf. Als vergoeding van de schade onderdeel is van de uitgesproken veroordeling moet de
Ofﬁcier van Justitie ook zorgen dat de imker zijn
schadevergoeding krijgt.

Civiele procedure
Mocht de NVWA, om wat voor reden dan ook, geen

Gewasbescherming
door spuiten

Schademeldingen
In de afgelopen jaren is het aantal meldingen van
acute bijensterfte afgenomen. In 2013 werd in totaal
15 maal plotselinge en massale bijensterfte gemeld
bij de NVWA. In één geval kon er een relatie met
het gebruik van Decis (werkzame stof deltamethrin)
worden geconstateerd; hier is een waarschuwing
gegeven aan de toepasser. In een ander geval,
in de omgeving van Boskoop, werden dode bijen
bemonsterd en geanalyseerd en werden verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden.
Doordat er in de omgeving meerdere gebruikers
van de gevonden gewasbeschermingsmiddelen
gevestigd zijn, kon geen dader worden aangewezen.
Er zijn waarschuwingsbrieven verstuurd naar telers
in de omgeving. Ook in de andere 13 gevallen kon
geen dader worden aangewezen.
Tot nu toe werden alleen monsters van dode bijen
onderzocht als er een dader in beeld was. Nieuw is
dat vanaf 1 januari 2014 altijd een analyse wordt
uitgevoerd op aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in de bemonsterde bijen. Dit om
meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen
rondom sterfte, inclusief wintersterfte van bijen.
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Imkers verstaan onder spuitschade gewoonlijk
plotselinge massale bijensterfte. Meestal treedt
die op in agrarische gebieden, soms door onjuist
gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren. Een andere vorm van spuitschade is het overwaaien van spuitvloeistof op uw tuin of perceel
waardoor uw gewassen mogelijk niet meer geschikt zijn voor consumptie omdat het middel niet
is toegestaan voor gebruik op uw gewas. Door het
overwaaien kan de nectar in bloemen op uw tuin/
perceel zodanig vergiftigd zijn dat de honingoogst
van de bijenvolken die op uw bloemen vliegen
eveneens niet meer geschikt is voor consumptie.
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