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Cursus Bestuiving en Bewijs van Vakmanschap Bestuivingimker

Toelating Cursus Bestuiving:
De imker cursist dient in het bezit te zijn van diploma beginnend en
gevorderd imker, voedselplanten is gewenst of (bij voedselplanten ) een
gelijkwaardige opleiding te hebben gevolgd, gedacht kan worden aan een
land – tuinbouw opleiding of in deze een beroeps ervaring hebben.
De imker cursist dient minimaal vijf jaar actief bijen te houden.
De niet-imker cursist, die deze cursus volgt om zijn kennis uit te breiden,
ontvangt niet het bewijs van vakmanschap bestuivingsimker, maar een
certificaat waaruit blijkt, dat hij/zij de cursus heeft gevolgd.
Bij een niet imker cursist, denken wij aan een tuinder of teler van zaden,
bomen, struiken of planten, of iemand die in de groensector werkzaam is.

Waar aan moet een bestuivingimker voldoen voor het
behoud van het Bewijs van Vakmanschap.
1 Het bewijs van vakmanschap is vijf jaar geldig.
2 Binnen deze vijf jaar dienen er vier herhalingsmodules te worden gevolgd
voor een verlenging van vijf jaar.
3 De bestuiving imker dient volledig te voldoen aan het, en in de
Bestuivingsregeling gestelde voorwaarden.
4 De bestuivingsimker dient kennis te nemen in de groeivoorwaarde en
omstandig heden van het gewas, waarbij de imker de bijen plaatst. Met de
verworven kennis van de te bestuiven gewassen kan de imker beter
communiceren met de teler om een maximaal bestuivingsresultaat te
behalen.
5 De bestuivingsimker dient over voldoende bijen volken te beschikken,
en dient bij calamiteiten aangaande zijn ingezette bijenvolken deze
onmiddellijk kunnen vervangen.
6 De bestuivingsimker dient regelmatig zijn bijen te controleren of ze nog
voldoen aan de geldende voorwaarde en nog over voldoende voer, water
en stuifmeel beschikken ( minimaal een maal in veertien dagen, onder glas
een maal per week. )
7 De bestuivingsimker dient te zorgen voor gezonde bijenvolken, de volken
zonodig te laten controleren op ziekte verschijnselen.
8 De bestuivingsimker dient onmiddellijk als de teler problemen heeft met de
bijen, zich op de hoogte te stellen van het probleem en als het de bijen
betreft, binnen 24.00 uur maatregelen te nemen.

9 De bestuivingsimker dient bij calamiteiten bij zijn volken, waardoor hij niet
de reeds toegezegde volken kan inzetten de teler vroegtijdig te informeren
10 De bestuivingsimker dient er voor te zorgen, dat de te gebruiken
materialen zoals korven en kasten in uitstekende staat verkeren.
11 De bestuivingsimker dient bij de bestuivingsgewassen geen rommel of op
dat moment niet gebruikt materiaal te laten slingeren en achter te laten,
tevens bij vertrek niets achter te laten en de standplaats in de oude staat
te herstellen.
12 De bestuivingsimker dient er voor te zorgen dat zijn bijen WA verzekert
zijn.
13 De bestuivingsimker dient er voor te zorgen dat zijn bijen niet bewust
worden ingezet voor het verspreiden van gewasbeschermingsmiddelen.
14 De bestuivingsimker dient geïnformeerd te zijn van de problematiek
op het bedrijf, en zich aan de regels te houden die op het bedrijf
gelden waar de bijen worden geplaatst. En gewenst ook zelf maatregelen
te nemen. Ook is hij verplicht geheimhouding met betrekking tot
procedures en verslagen.
15 De bestuivingsimker dient er zich van bewust te zijn dat bij het niet
nakomen van bovenstaande voorwaarden, het bewijs van vakmanschap
wordt ingetrokken.
16 De bestuivingsimker waarvan de bewijs van vakmanschap is ingetrokken,
dient eerst weer een cursus bestuiving te volgen om deze terug te
ontvangen. Hij moet controle van de commissie op zijn bedrijf toestaan,
die vaststelt, of alles aan de gestelde eisen voldoet. Zij en de imker geven
een verklaring van goed gedrag af.

Sancties
1. Waarschuwing: kleine tekortkomingen met betrekking tot de voorwaarden
uit het contract tussen de commissie en de imker. De termijn waarin de
verbetering (en) moet (en( zijn doorgevoerd moeten worden vastgesteld en
de imker dient met deze termijn in te stemmen. De commissie zal om een
schriftelijk bewijs van deze verbetering (en) verzoeken.

2. Tijdelijke opschorting van het contract (gedeeltelijk en/ of geheel):de
imker mag de licentie/ certificaat of enig ander document dat op enige
wijze verband houdt, niet meer gebruiken. Deze sanctie zal worden
toegepast indien:
niet wordt voldaan aan een of meer voorwaarden uit het contract tussen
de commissie en de imker of enig punt dat tijdens de inspectie wordt
gevonden en welke aanleiding kunnen geven tot gerede twijfel aan de
juiste handelswijze van de imker
.niet wordt voldaan aan de eisen van een voorgaande waarschuwing
binnen de gestelde termijn.

.niet wordt voldaan aan de contractueel verplichte betalingsvoorwaarden.
.wijzigingen die officieel zijn aangekondigd door de commissie en zijn
doorgegeven door de commissie aan de imker niet zijn doorgevoerd.
Tijdelijke sancties blijven van kracht totdat er schriftelijk bewijs is dat de
reden voor het opleggen van de sanctie is aangepakt en dat de benodigde
veranderingen zijn doorgevoerd. De commissie zal besluiten of er een
aangekondigde of een onaangekondigde audit zal plaatsvinden ter
controle op kosten van de imker.
3

Het besluit tot bovengenoemde sancties, waarschuwing en tijdelijke
uitsluiting, wordt genomen door de commissie ( of een andere
gelijkwaardige besluitvormende afdeling ) De gesanctioneerde imker krijgt
een redelijke termijn om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing en
door de commissie ( of gelijkwaardige afdeling ) gehoord te worden.
Na termijn zal de commissie besluiten om de sanctie te handhaven of op
te heffen.
De tijdelijke sanctie blijft van kracht voor een periode van maximaal 6
maanden. Indien dan nog steeds niet aan de genoemde voorwaarde (n)
wordt voldaan zal dit leiden tot een definitieve opschorting van het bewijs
van vakmanschap door de commissie.
Algehele/ Definitieve opschorting van het contract: dit houdt een algeheel
verbod in van het gebruik van het bewijs van vakmanschap of andere
documenten die op enige wijze verband hebben. Deze sanctie wordt
toegepast indien :
. niet wordt voldaan aan een of meer voorwaarden uit het contract waarbij
objectief kan worden aangetoond dat er wanbeheer bestaat met
betrekking procedures op imkers niveau.
. Faillissement van de imker.
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