De Belgische Bijenteeltfederatie verklaart hierbij dat de drager van het document een bijenteeltkudde heeft
waarvoor hij verantwoordelijk is.
Hiertoe is de imker, in overeenstemming met het besluit van de federale regering, bevoegd om te reizen
om voor zijn dieren te zorgen.
Voorzitter van FAB-BBF
Eliane Keppens- Marescaux
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reactie van de federale minister van Landbouw, de heer D Ducarme van 23 maart 2020
Hallo Mevrouw Keppens,
Minister Ducarme heeft uw e-mail ontvangen en heel erg bedankt. Hij besteedde er ook zijn beste aandacht
aan.
De minister is zich terdege bewust van de moeilijkheden waarmee onze onafhankelijken de afgelopen
dagen worden geconfronteerd. Daarom doet zij er alles aan om de ondersteunende maatregelen voor de
verschillende betrokken sectoren te maximaliseren.
Aangezien de bijenteelt een tak van landbouw is en de landbouwers hun activiteiten mogen voortzetten
overeenkomstig het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van noodmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zijn bijenhouders daarom ook bevoegd om hun
activiteiten voort te zetten.
Als essentiële en cruciale activiteit wordt de landbouw inderdaad niet beïnvloed door de sluitingen of
beperkingen die door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd. Imkers worden uiteraard uitgenodigd
om de algemene sanitaire maatregelen, zoals sociale afstand en basishygiëneregels, nauwgezet te
respecteren.
Ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord. Als u het passend acht, aarzel dan niet om bij ons terug te komen.
Ik blijf tot uw beschikking.
Ik wens u en uw leden een goed bijenteeltseizoen,
Met vriendelijke groet,
Cabinet du Ministre Denis DUCARME - Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration
sociale
Kabinet van Minister Denis DUCARME - Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
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