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Inleiding

Importcontrole door het NRL bijenziekten

Om de introductie van aangifteplichtige bijenziekten te voorkomen,
zijn er wetten opgesteld om de import van honingbijen te reguleren.
In deze poster wordt uitgelegd welke regels er gelden voor het
importeren van bijenkoninginnen en welke rol het nationaal referentie
laboratorium bijenziekten (NRL) hierin heeft. Voor andere vragen over
de
import
van
honingbijen
of
bijenproducten
kijk
op
www.nvwa.nl/onderwerpen/bijen-en-hommels/import-inclusiefintraverkeer-in-bijen-en-hommels.

Het restmateriaal van de import van koninginnen wordt door het NRL
bijenziekten onderzocht op eitjes, larven, kevers en mijten en of het
KBK of tropilaelapsmijten betreft. Is de uitslag van het onderzoek
negatief, dan zal de bijenstand vrijgegeven worden. Is de uitslag
positief, dan zal de NVWA een uitvoeringsdraaiboek in werking stellen
om mogelijke vestiging van de exoten tegen te gaan.
Het kan 9 werkdagen duren voordat de uitslag van het onderzoek
bekend

is.

Aangezien

tropilaelapsmijten

zich

erg

snel

kunnen

voortplanten, adviseert het NRL een quarantaine tot de uitslag bekend
is. Om een quarantaine tot stand te brengen kan gebruik gemaakt
worden van gesloten Apidea kastjes. Daarnaast is het aan te raden
importen op een afgezonderde locatie te plaatsen.

Bij een importcontrole wordt ook gezocht naar larven van de kleine bijenkastkever. (foto: Bram Cornelissen)

Wat zegt de wet?
EU

verordening

206/2010

behandelt

het

importeren

van

bijenkoninginnen.
• Zendingen mogen alleen bestaan uit koninginnenkluisjes met 1
koningin en max. 20 werksters van de bijensoort Apis mellifera
• Zendingen mogen geïmporteerd worden uit derde landen/gebieden:
• Die in bijlage II, deel 1 of bijlage IV, deel 1, afdeling 1 van de
verordening worden genoemd*.
• Waar een aangifteplicht geldt voor Amerikaans vuilbroed, de Kleine
bijenkastkever (KBK) en Tropilaelapsmijten.
• De zending bijen moeten vergezeld worden van het vereiste
veterinaire certificaat en voldoen aan de in dit certificaat genoemde
voorschriften. Kijk op Import Veterinair Online (NVWA)

Een genummerde bijenkoningin. (foto: Bram Cornelissen)
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• Na binnenkomst in Europa worden de volgende acties ondernomen:
• De import wordt na aankomst op bestemming onder toezicht van
de bevoegde autoriteit geplaatst en de koninginnen worden in
nieuwe kasten (lees: kluisjes) geplaatst alvorens ze in een volk
worden ingevoerd.
• Restmateriaal,

bestaande

uit

kluisjes

met

de

begeleidende

werksters en het overige materiaal uit het land van herkomst,
wordt opgestuurd naar een laboratorium. Restmateriaal wordt
onderzocht op KBK en/of Tropilaelapsmijten. Na het onderzoek
wordt het materiaal vernietigd.
*) De verordening is na te lezen op www.EUR-Lex.EU
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Kijk voor meer informatie over het NRL bijenziekten en aangifteplichtige
bijenziekten op www.wur.nl/nrlbijen

Contactgegevens
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, meldpunt dierziekten: Tel.
045 5463188
Nationaal Referentie Laboratorium Bijenziekten: Tel. 0317-486001,
E-mail: NRL.bijen@wur.nl
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