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Geachte heer/mevrouw, 

 

De registratie van honingbijenvolken in Nederland dient vanuit de Europese richtlijn diergezondheid 
te worden geeffectueerd. Aangaande dit onderwerp waren we vanuit uw divisie eerder in contact 
met een medewerkster, die niet langer aan uw divisie verbonden is. Met het vertrek van deze 
medewerkster ontbreekt het ons thans aan een contactpersoon betreffende dit – voor de imkerij 
impactvolle - onderwerp. Middels onze andere contactpersoon, vanuit de divisie gewasbescherming 
trachten wij reeds enkele maanden in beeld te krijgen wie wij als opvolgend 
beleidsverantwoordelijke op dit onderwerp kunnen aanspreken. Helaas is het tot op heden niet 
gelukt om hierover helderheid te krijgen. Daarom richten wij ons thans tot u. 

 

De Nederlandse imkerij hecht er aan op dit belangrijke onderwerp van registratie, in nauw contact 
met u te staan teneinde een succesvolle implementatie te stimuleren. De imkers in Nederland zijn 
zich bewust van de noodzaak tot uitvoering van de richtlijn, maar tegelijkertijd leven er veel vragen, 
bedenkingen en worden er door onze leden aan ons al diverse suggesties verstrekt die we willen 
delen voor een gunstige uitwerking en implementatie van de richtlijn in Nederland. Het feit dat er – 
ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds tot afstemming en het aanwijzen van een 
beleidsverantwoordelijke ambtenaar als contactpersoon voor de imkerij – geen formele voortgang is, 
baart ons toenemend zorgen. Immers, de tijd verstrijkt en de regeling dient uitgewerkt en 
geïmplementeerd te worden. Met het verstrijken van de tijd wordt de mogelijkheid van overleg, 
afstemming en het meenemen van de imkers in dit proces, steeds moeilijker. Het is voor ons als 
imkersverenigingen daarbij steeds lastiger vol te houden naar onze achterban dat er  “geen nieuws” 
te melden is en dat “men er mee bezig is”. De irritatie begint steeds nadrukkelijker voelbaar te 
worden, hetgeen wij als een risico of in ieder geval een onnodig obstakel bestempelen, om straks de 



Verzonden dd. 2-11-2022 
versie 3 

 

implementatie zo succesvol mogelijk te effectueren. Immers, ontstane irritatie dient te worden 
weggenomen voor de implementatie succesvol kan starten.  

 

In dat kader hechten wij er dan ook aan om u middels dit schrijven formeel te verzoeken ons in 
contact te stellen met de beleidsverantwoordelijk ambtenaar op dit onderwerp. Met hem/haar 
komen we graag in contact om mee te denken over de regeling ten gunste van een succesvolle 
implementatie van de regeling. We willen de suggesties vanuit de imkerij delen en ophalen welke 
informatie, inhoudelijk of procesmatig, nu of in de toekomst te delen is met onze leden en andere 
imkers, ten gunste van het faciliteren van dit proces. 

 

Uw reactie zien wij graag tegemoet. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het Imkersoverleg 

 

 

Arie Kreike, voorzitter (BVNI) 
Wijnand Lodder (Nederlandse Bijenhoudersvereniging) 
Ad van der Wiel (Imkers Nederland) 
Albert Muller (BD-Imkerwerkgroep) 


