Concept

Draaiboek Imkersbond ABTB
Verdenking
AMERIKAANS VUILBROED

Handleiding:

A) Te verrichten werkzaamheden zonder dreiging.
1)
2)
3)
4)

Maak een inventarisatie van standplaatsen van bijenvolken.
Teken deze plaatsen zo mogelijk in op een (staf) kaart.
Leg zo mogelijk een adressenlijst aan van ongeorganiseerde imkers .
Indien in het werkgebied van de afdeling meerdere imkerverenigingen
werkzaam zijn, maak afspraken over een gezamelijke aanpak en
contactpersonen.
5) Zorg voor een verenigingsbijeenkomst waarin voorlichting gegeven
wordt over de procedure en de verschijnselen van Kalk-, Europees- en
Amerikaans- vuilbroed (deze staan op de cd die de afdeling onlangs heeft
gehad).
6) Herhaal deze instructie na bijvoorbeeld twee jaar. En geef het door aan
nieuwe leden.

B) Te verrichten werkzaamheden met vermoeden van AVB.
7) De imker welke verdachte volken heeft wordt verzocht dit aan de
bijengezondheid- coördinator van zijn afdeling en aan het hoofdbestuur
van de imkerbond ABTB door te geven.
8) Wanneer de besmetting of verdenking bij een andere dan bij de
Imkerbond lid zijnde imker plaats vindt, vindt overeenkomstige melding
plaats als onder 7 gesteld.
9) Voor onderzoek stelt de imkerbond wegwerpkleding ter beschikking.
Als er een AVB besmetting wordt aangetroffen wordt de bijenkap ter
plaatse met de wegwerpkleding vernietigd. In het andere geval kan het
hergebruikt worden in geval van twijfel achterlaten.
10) De imker dient zoveel mogelijk zelf zijn bijen te behandelen en de te
onderzoeken raten aan de bijengezondheidcoördinator aan te bieden.
11) De imker meldt onder begeleiding van de bedrijfsgezondheidcoördinator
bij PPO Bijen, tel 0317-478489, de verdenking en geeft antwoord op de
vragen “Eerste melding ziekteverschijnselen” . Blijft de verdenking dan
meldt de imker onder begeleiding van de bijengezondheidcoördinator de
verdenking aan het Meldpunt Dierziekten in Kerkrade (tel. 045-5354232).
12) Met de van PPO Bijen ontvangen testkits Europees- en AmerikaansVuilbroed wordt vastgesteld of er sprake is van en uitbraak. Indien gewenst
wordt nog een broedmonster opgezonden naar CIDC Lelystad.
Let wel: er dient altijd een AVB test te worden uitgevoed, ook al lijkt het
EVB. Wanneer het om een besmetting van EVB gaat worden de instanties
en personen die hiervoor zijn benaderd op de hoogte gesteld.
13) Op de besmette bijenstand worden de zichtbaar zieke volken gedood
door afzwavelen na beëindiging van de bijenvlucht. De volgende dag
worden zo snel mogelijk de afgesloten kasten geruimd en in vuilniszakken
gedaan en voor verbranding aangeboden bij de vuilverbranding.
14) Van de niet zichtbaar zieke volken worden ook alle broed- en
Honingramen, die besmet zijn uit de volken gehaald en in een plastic zak
gedaan ter verbranding. Daarna worden deze volken in schone kasten
gezet op ramen kunstraat en gevoerd.

15) Honingkamers met slingerbare honing van niet zichtbaar zieke volken
kunnen worden afgenomen om te slingeren in bijen vrije ruimte.
Afgenomen honing kan worden verkocht. Raten behandelen als punt15.
Slingermateriaal kasten e.d . reinigen met soda volgens instructie PPO
Bijen.
Omgevingscreening: De bedoeling is dat de imkers zelf hun volken
controleren en een eigen verklaring afleggen over de bevinding.
Dit wordt na vier weken herhaald. Alleen in twijfel gevallen de BGC er bij
halen.
Controleer of de burgermeester van de gemeenten in die in het
screeningsgebied liggen op de hoogte zijn en vraag de burgermeester
of ook de politie hiervan in kennis is gesteld i.v.m. vervoerverbod bijen.
Licht de lokale pers in met bijvoorbeeld als bijlage bijgevoegde voorbeeld
brief. Doe een oproep aan imkers in het gebied zich te melden voor een
onderzoek.
16) Handel nieuwe besmettingen af als was het de eerste melding.
17) Vier weken na de schoonmaak wordt de oorspronkelijke zieke stand
gecontroleerd door de imker met de bijengezondheidcoördinator.
18) De imker tekent een verklaring tweede controle bijenvolken op AVB en de
bijengezondheidcoördinator verzamelt deze verklaringen, kopieert deze
voor eigen admininistatie en voor de imkerbond ABTB en zend deze
verklaringen over de hem bekende en onderzochte standplaatsen op
naar PPO Bijen. Uit deze verklaringen dient PPO Bijen af te leiden dat de
ziekte is bedwongen en het gebied AVB vrij is. Vervolgens zorgt PPO Bijen
de mededeling aan VWA dat haar inziens het vervoersverbod kan worden
opgeheven.
19) De minister geeft het gebied vrij.

C) Voorzieningen waaraan imkerbond ABTB bijdraagt.
20) De kosten welke doorbelast worden voor de afhandeling door PPO Bijen
berekend op +/- € 3300. voor jaarlijkse administratiekosten en afhandelen
gespreken en vragen imkers. (zie versie 2.7.2005 MLNV-VD gesprek
7.07.2005. Op basis van opgave leden 1,7.2005 ABTB 353, 5,02%, €165,66
ANI, 504, 7,16%, €236,28. LLTB, 440, 6,26 %, 206,58, ZLTO. 1070 15,21%, VBBN
4667, 66,35% €2189,5.
21) Beschikking gestelde wegwerp overals met capuchon, handschoenen en
overschoenen. Bedrijfsgezondheidcoördinator en afdelingvertegenwoordiger.
( offerte/prijslijsten zijn opgevraagd. Kimberly-Clark BV Ede tel 0318-697697,
Boeijen bedrijfskleding Oss tel 0412-646555).
22) Testkits EVB en AVB vooralsnog via PPO Bijen beschikbaar gesteld
( i.v.m. beperkte houdbaarheid.)
23) Zonder tussenkomst hoofdbestuur telefoonkosten
bedrijfsgezondheidcoördinator/afdeling tot een maximaal bedrag van
€ 100,- ( administratie bijhouden van gesprekken)
24) Zonder tussenkomst hoofdbestuur administratiekosten,
bedrijfsgezondheidcoördinator/afdeling tot een maximaal bedrag van
€ 75,- (administratie kosten bijhouden).
25) Reiskosten à € 0,22 Km zonder tussenkomst hoofdbestuur vergoeding
bedrijfsgezondheidcoördinator/afdeling tot een maximaal bedrag van
€ 200,- (rittenadministratie bijhouden).
26) Wanneer de kosten voor de punten 28 t/m 30 en dienen te worden
overschreden en of andere kosten dienen te worden uitbetaald dan kan
het hoofdbestuur hiervan afwijken.
27) Kosten hoofdbestuur.
28) Voorlichting aan afdelingen en opleiding bijengezondheidcoördinatoren.
34) In overleg met de penningmeester van de imkerbond ABTB kan een
voorschot worden verstrekt aan de bijengezondheidcoördinator /afdeling.
29) VWA/AID maken kaart 3 km zone/kosten bezoeken onwillige imkers,
Instellen vervoersverbod, handhaven vervoersverbod. In afbouwende
regeling vooralsnog rekening rijk.
30) Knelpunt t.a.v. afvoeren naar vuilverbranding thans is nog niet duidelijk
Of volgens richtlijnen vuilverbranders dit door particulieren aangevoerd
mogen worden PPO bijen zoekt dit uit.
Uit oogpunt van zekerheid van juiste verwerking van besmet materiaal
wordt voorgesteld deze kosten voor rekening van de imkerbond te laten
komen.
31) Voorgesteld wordt de getroffen imker vergoeding te geven, zoals
vastgelegd voorstel 2-07-2005. Algemene vergoeding € 100,- Vergoeding
Voor geruimde volken €100,- per volk met maximum van 4 volken.
Vergoeding verlies honingbroed €40 per volk maximum 4 volken.

Voorbeeld brief Persbulletin.
Opgave standplaatsen bijenvolken in verband met uitbraak Amerikaans Vuilbroed.

In verband met een voor bijen uiterst besmettelijke ziekte Amerikaans Vuilbroed worden
imkers welke bijen hebben geplaatst in het gebied ( omschrijven welke gemeente en /of
gebieden) verzocht zich te melden bij ( naam, adres, tel, eventueel e-mail adres,
bijengezondheidcoördinator/bestuurslid afdeling). Deze bijenstanden dienen in het belang
van de in het gebied aanwezige bijenvolken te worden gecontroleerd op besmetting.
Deze controle vindt plaats door de imker zelf zonodig in het bijzijn van een zogenoemde
bijengezondheidcoördinator. Hierbij worden alle noodzakelijke maatregelen genomen om
versleping van de ziekte voorkomen. Zieke volken worden gedood en verbrand. Stal en
imkermateriaal zeer zorgvuldig ontsmet of verbrand) . Gedurende de periode dat zieke
volken dan wel de aanwezigheid van ernstig besmette volken kan worden verwacht geldt
ook een vervoersverbod van bijen in dit gebied. De omschrijving van het gebied kunt u ook
terug vinden op de website van het ministerie van LNV of verkrijgen bij hiervoor genoemd
contactpersoon. Het instellen en opheffen van een vervoersverbod wordt ook gepubliceerd
in de Staatscourant. De honing van deze bacteriële ziekte is voor de mens niet schadelijk en
kan zonder bezwaar gegeten worden, maar kan door bijvoorbeeld sterke, gezonde
bijenvolken met een grote verzameldrift worden gestolen van verzwakte bijenvolken
waardoor een infectie kan ontstaan. De reden van het screenringonderzoek in het hierboven
beschreven gebied. Op medewerking van imkers dan wel standplaats verlenende personen
wordt gerekend. Immers bij een gezonde bijenpopulatie is de natuur en ook telers van land
en tuinbouw producten verzekerd van een goede bestuiving door honingbijen en een
goede opbrengst van zaad- of vruchtzetting.

N.B. Vermijd het noemen van namen of exacte locaties van de uitbraakplekken van
Amerikaans vuilbroed kan onnodige weerstand en /of aanwijzen van schuldigen voorkomen.

