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Alle nieuwe reglementaire vereisten inzake de bijenteelt zijn gepubliceerd in de nieuwe basisverordening (EU) 2018/848 en de twee
secundaire verordeningen (EU) 2021/1698 en (EU) 2021/1165, verschenen in 2020. Bij de opstelling van deze fiche is rekening gehouden
met de specifieke regelgeving van het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie over de regels die in het Waalse Gewest van toepassing zijn,
kunt u de Franse versie van dit informatieblad raadplegen. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit informatieblad
zijn in het geel aangeduid.

BIJENWAS BINNENKORT CERTIFICEERBAAR
Bijlage I van Verordening (EU) 2018/848
Tot nu toe was bijenwas niet certificeerbaar, omdat het niet als agrarisch product
werd beschouwd. Het valt wél onder het toepassingsgebied van het nieuwe
reglement en wordt dus een volwaardig biologisch product. We kunnen
binnenkort dus een certificaat en inspectiecertificaten (COI) voor biologische
bijenwas uitreiken. De uitvoer van biologische bijenwas zal echter alleen worden
toegestaan indien deze wordt gecontroleerd en specifiek wordt gecertificeerd.

AANKOOP VAN NIET-BIOLOGISCHE DIEREN

Meer informatie over de
structuur van de
wetgevende teksten hier.

RAMPZALIGE SITUATIES*

Punt 1.3.4.2 Deel II Bijlage II van Verordening (EU) 2018/848, Artikel 29 van Verordening (EU)
2021/1698
Het nieuwe reglement verhoogt de toegelaten maximumdrempel: u mag uw
bijenkorven binnenkort tot 20 % per jaar vernieuwen met niet-biologische
koninginnen en kolonies (tegenover 10 % nu), volgens dezelfde voorwaarden als
nu. In ieder geval mag u elk jaar één kolonie of koningin vervangen door een nietbiologische kolonie of koningin. In geval van grote bijensterfte ten gevolge van
rampen, wanneer geen biologische zwermen beschikbaar zijn, is het mogelijk om,
bij wijze van uitzondering, kolonies te vernieuwen met niet-biologische bijen voor
een hoger percentage.

VOEDING MET POLLEN

Secundaire
verordeningen, wat
zijn dat?

* Als een situatie als rampzalig
wordt erkend, kunnen er
afwijkingen worden toegekend.
Deze situaties kunnen
voortvloeien uit 'ongunstige
weersomstandigheden',
'dierziekten', een 'milieuongeval',
een 'natuurramp' (bijv.
aardbeving) of een 'rampzalige
gebeurtenis' (bijv. brand) of elke
vergelijkbare situatie (artikel 22
van Verordening (EU)

Punt 1.9.6.2 Deel II Bijlage II van Verordening (EU) 2018/848, Artikel 29 Verordening (EU)
2021/1698
Als het overleven van de kolonies in gevaar komt door klimatologische omstandigheden of andere als rampzalig erkende
situaties (bijv.: aardbevingen, branden) die de beschikbaarheid van nectar en pollen aanzienlijk beperken, kunt u de bijen
voederen met biologisch pollen en biologische honing, biologische suiker of biologische suikerstroop, zoals al voorzien
in de huidige regelgeving.

HONING VERZAMELEN IN NIET-CONFORME ZONES Verordening (EU) 2020/2146
De mogelijkheid om biologische bijenkorven voor de bestuiving naar niet-conforme zones te verplaatsen, zal niet meer
toegestaan zijn. Het zal echter steeds mogelijk zijn om een afwijking aan te vragen in geval van een rampzalige
situatie die de nectar- en pollenbronnen drastisch vermindert en het overleven van de kolonie in gevaar brengt
(aardbeving, brand ...).
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