
Het ImkersOverleg ondersteunt bezwaar tegen boete NVWA 
 
De NVWA is op basis van een klacht van de Belgische overheid handhavend gaan optreden 
tegen de verkoop van oxaalzuur en mierenzuur door bijenproductenhandelaren in 
Nederland. De handelaren zijn hiertegen in bezwaar gegaan en mede namens Imkers 
Nederland heeft Arie Kreike dit bezwaar ondersteund met onderstaande reactie: 
 
Aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
 
Geachte directie,  
 
Het ImkersOverleg (IO), een samenwerkingsverband van de Nederlandse 
BijenhoudersVereniging, Imkers Nederland, BeroepsVereniging Nederlandse Imkers en BD 
imkerswerkgroep Nederland, de facto de bijenhouders branche van Nederland 
vertegenwoordigend, heeft met verontrusting kennis genomen van uw voornemen 
handelaren in bijenproducten een boete op te leggen omdat zij oxaalzuur en mierenzuur ter 
verkoop aanboden.  
 
De branche is er tot op heden van overtuigd dat beide producten, onder een gedoogbeleid 
van de overheid, verkocht mochten worden. Dit beleid is jarenlang uitgedragen mede middels 
publicaties van de WUR die inhoudelijk en financieel ondersteund werden door LNV.  
Nimmer is de branche actief geïnformeerd dat genoemd beleid herroepen is.  
Graag vernemen wij van u wat het formele standpunt van de overheid inzake het 
gedoogbeleid is. Indien dat beleid betekent dat oxaalzuur en mierenzuur niet meer ten 
verkoop mogen worden aangeboden welke middelen als equivalent mogen worden gebruikt, 
waarbij we dan verwachten dat de curatieve werking van die door u te adviseren middelen 
gelijkwaardig is aan die van oxaalzuur en mierenzuur.  
Immers oxaalzuur en mierenzuur hebben de bijenhouderij geholpen de honingbijen te 
behoeden voor de ondergang.  
 
Uw, in de ogen van de branche, plotselinge wijziging van beleid creëert een gevaarlijke 
situatie. De bijenhouders hebben hun praktijk jarenlang afgestemd op het gebruik van 
genoemde middelen. Een dergelijk verankerde werkmethode wijzigt niet zonder goede 
voorlichting. Bijenhouders gaan op het internet shoppen en zuren bestellen zonder 
professionele uitleg of controle op verontreinigingen. Dat resulteert in een vergroting van de 
risico's voor de dier- en volksgezondheid. De branche meent dat dit juist tegengesteld is aan 
de doelstelling van de NVWA.  
 
De bijenhouders branche heeft er belang bij dat eenieder werkzaam in de bijenhouderij in 
Nederland op de hoogte is van het NVWA beleid. Simpelweg verwijzen naar de vigerende 
wet- en regelgeving is niet afdoende. Toepassen van uw beleidsinstrument "Nalevinghulp" is 
nodig.  
 
Het NVWA nalevingshulp-beleidsinstrument bestaat uit het verstrekken van informatie en 
geven van aanwijzingen aan de ondernemer om deze te helpen met het begrijpen en bewust 
naleven van de regels. Deze Informatieverstrekking is gericht op de bevordering van de 



naleving van de wettelijke voorschriften waarvan de handhaving aan de NVWA is 
opgedragen. Nalevingshulp kan ter plekke mondeling worden gegeven, maar ook schriftelijk.  
In de onderhavige zaak is deze nalevingshulp niet geëffectueerd.  
 
Gelet op het bovenstaande, willen wij u dan ook vriendelijk doch dringend verzoeken om af te 
zien van de vervolging van de handelaren. Wij menen dat het in plaats daarvan de voorkeur 
heeft om met elkaar in overleg te treden teneinde het gewijzigde beleid ingang te doen 
vinden binnen de bijenhouderij in Nederland.  
 
Wij zijn gaarne bereid tot overleg in deze en zien gaarne een uitnodiging tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet  
A.J. Kreike  
Voorzitter ImkersOverleg 
 


