VCI-ledenvoordeel op AVB-verklaring voor Duitse
bevruchtingseilanden! Versie 2017
Europa bepaalt dat tijdens vervoer van bijen over de grens een geldige
gezondheidsverklaring / exportvergunning aanwezig moet zijn. De keuring voor het krijgen
van deze vergunning is aan te vragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de
NVWA. Een aparte formele AVB-vrij verklaring vraagt de NVWA niet. Als er officieel geen
besmetting met AVB in de omgeving is, wordt de vergunning (in de wandelgangen ook wel
vervoersverklaring genoemd) afgegeven. Zie www.nvwa.nl. Bel voor eventueel contact /
uitleg over hoe te handelen voor een keuringsaanvraag als particulier tel. 0900 0388.
Wanneer bij een eventuele (grens)controle de vergunning (vanuit of naar Nederland)
ontbreekt, worden de bijen in beslag genomen. In de afgelopen jaren werden
bevruchtingsvolkjes met een dergelijke Europese gezondheidsverklaring toegelaten op de
eilandbevruchtingsstations van het Landesverband Weser-Ems.
Echter, vanaf 2017 is voor toelating op de bevruchtingsstations in Duitsland ook een aparte
‘AVB-vrij –verklaring’ nodig. Dat is houdt in: een geldige verklaring dat er geen sporen van
AVB zijn gevonden in een (verzamel-)voederkransmonster van de volken waaruit de
bevruchtingsvolkjes zijn samengesteld. Hierop wordt echt gecontroleerd, want een
bevruchtingsstation mag geen bron van vuilbroedbesmetting worden!
Verzamelmonsters kun je sturen naar een Nederlandse of een Duitse instantie. Komend jaar
gaan veel van onze telers voor bevruchting naar een Duits eiland. Dus hebben we
samenwerking gezocht met het Brabants Veterinair Laboratorium (BVL). Daarmee is
afgesproken dat leden van de VCI € 5 korting krijgen op de kosten van het onderzoek (dat is
25% van het jaarlidmaatschap). Deze actie geldt voor de maanden maart en april 2017.
Kosten van één
(verzamel)monster
Normaal tarief
€ 40,00
Tarief voor VCI-leden
€ 35,00
Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Basiskosten

Totaal

€ 7,00
€ 7,00

€ 47,00
€ 42,00

Zie ook: www.damb.nl/laboratorium/onderzoeken/amerikaans-vuilbroed . Daarin vind je
ook het nieuwste downloadprotocol en het inzendformulier.

Hoe werkt deze actie?



Stuur een mail naar onze penningmeester: penn@verenigingvancarnicaimkers.nl
In de mail vermeldt u uw naam en hoeveel (verzamel)monsters u wilt insturen.
U maakt het geld over naar IBAN bankrekening nr. NL29TRIO 0254850138 t.n.v.
Vereniging van CarnicaImkers.



Stuur de monsters naar het BVL, samen met een ingevuld formulier van het BVL. Op dit
formulier geeft u tevens aan dat u VCI-lid bent. Voor het formulier en hoe u een monster
moet nemen en opsturen zie http://www.damb.nl/download.asp?id=579 [was:498] .
Het BVL stuurt uw attest naar onze penningmeester. Deze stuurt het na controle van de
betaling naar u. Let op: de uitslag van het BVL volgt maximaal 14 dagen na ontvangst van
het verzamelmonster. Tel daar voor toezending van het attest door onze penningmeester
2 dagen bij. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag
(secr@verenigingvancarnicaimkers.nl ).

