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Na weer een rampzalig jaar voor de imkers is herziening van
de Honingrichtlijn noodzakelijk
2021 wordt opnieuw een dramatisch jaar voor de honingsector, met naar schatting 10/15%
productieverlies t.o.v. 2020 – ook al een slecht oogstjaar. Extreme weersomstandigheden
hebben bloei en vliegperioden van bijen aanzienlijk verminderd, waardoor de Europese
honingproductie negatief is beïnvloed. Ondertussen groeit de invoer van honing nog steeds.
Europese consumenten zien dit niet in de schappen, omdat de vermelding van de oorsprong
van de honing structureel gebrekkig blijft. Copa en Cogeca verwelkomen de aankondiging
door de Commissie over de herziening van de honingrichtlijn en vragen snelle
veranderingen, met name op het gebied van markttransparantie.
De situatie waarmee de Europese imkers ter plaatse worden geconfronteerd, is wederom
niet bemoedigend. Praten over ‘een slecht seizoen' is zinloos geworden omdat slechte
resultaten de 'standaard' worden. De meeste Europese landen hebben in 2021 extreme
weersomstandigheden meegemaakt: een lange koude en natte lente is bijna overal in
Europa geregistreerd; droogte werd geregistreerd in het zuiden van Europa en voor het
eerst in decennia ook in Finland, overstromingen in het noordwesten van Europa (België en
Duitsland), branden verwoestten Griekse bossen; dit alles heeft een negatieve invloed op
bloeiperiodes en veroorzaakt verkorte vliegperiodes. Ter compensatie moesten imkers in
verschillende EU-lidstaten de bijen bijvoeren. Bovendien werden sommige lidstaten
geconfronteerd met een toenemende druk met betrekking tot middelen tegen bijenziekte.
Ondanks een lichte stijging van de verkoopprijzen voor bulkhoning in sommige delen van de
EU, is het gebrek aan winstgevendheid voor commerciële imkers onhoudbaar. Deze
schijnbare paradox is verklaard in de meest recente gegevens die de Commissie vandaag
heeft gepresenteerd. De invoer van honing is nog altijd toenemend. Ze bedroeg 174.885 ton
in 2020, +4,7% in vergelijking met 2019. De belangrijkste exporteur van honing naar de EU is
Oekraïne, dat zijn marktaandeel heeft vergroot van 24,3% in 2018 tot 31,3% in 2020 (54.802
ton). De gemiddelde honingprijs daalde van € 1,83/kg in 2018 naar 1,53 €/kg in 2020 in de
Oekraïne, terwijl de gemiddelde Europese productiekosten rond de 3,5-4€/kg liggen.
Hetzelfde geldt voor de tweede belangrijke honingexport naar Europa, China; honingprijzen
zijn gedaald van € 1,51/kg in 2018 naar € 1,38/kg in 2020.
Copa en Cogeca verwelkomen de aankondiging door de Commissie over de aanstaande
herziening van de EU-honingrichtlijn. Het is van het grootste belang om snel te handelen, de
verordening te versterken en te zorgen voor betere concurrentievoorwaarden voor de
bijenhouders in de EU, en vooral om EU-consumenten de juiste informatie te verstrekken
over de oorsprong van honing.
De nieuwbenoemde voorzitter van de werkgroep voor honing van Copa-Cogeca, Stanislav
Jas, verklaarde:

"We hebben lang op deze beslissing gewacht. Een sterkere Europese regelgeving kan echt
het verschil maken op de honingmarkt en de Europese bijenteeltsector veiligstellen.” In het
kort moet traceerbaarheid het modewoord van de Commissie zijn en hervorming moet
hierin centraal staan. Imkers in Copa-Cogeca beschouwen de strijd tegen vervalsing van
honing ook als sleutel, evenals een bredere reflectie op de levensvatbaarheid van de
bijenteelt in de context van klimaatverandering.
De werkgroep zal ook de relatie tussen wilde bestuivers en honingbijen agenderen om de
biodiversiteit en een goede bestuiving van gewassen en wilde bloemen te bevorderen.
NASCHRIFT:
Over de bijenteelt in de EU: De Europese Unie is de op één na grootste producent en de
grootste importeur van honing ter wereld. De bijenteelt wordt in elk land van de EU
beoefend. De belangrijkste honing producerende landen zijn Roemenië, Spanje, Duitsland,
Hongarije, Italië, Polen, Frankrijk en Griekenland. De bijenteelt is diepgeworteld in de
landelijke gebieden en draagt bij aan hun ontwikkeling. Ook in meer stedelijke gebieden
begint het effect te krijgen.
In de EU zijn er 650.000 imkers die ongeveer 18 miljoen bijenkorven beheren. Ongeveer 10
miljoen bijenkasten worden beheerd door imkers die een aanzienlijk deel van hun inkomen
halen uit de bijenteelt.
Vanuit economisch, ecologisch en cultureel perspectief zijn al deze kolonies van vitaal belang
voor het sociale weefsel van de betrokken regio's. Bijenteelt is een milieuvriendelijke praktijk
die in perfecte harmonie werkt met de natuurlijke habitats en ecosystemen. Bijenteelt en de
bestuivingsservice die het biedt in synergie met wilde bestuivers zijn essentieel voor de
Europese land- en tuinbouw en voor de biodiversiteit.

