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Het is tegenwoordig moeilijk om een imker te zijn! Bijen sterven, het milieu blijft 
verslechteren en elk jaar breidt de lijst met verboden substanties in de honing uit. 
Voldoen aan alle reglementen inzake honing (zie ons dossier), is vandaag geen 
lachertje! Deze internationale reglementeringen zijn zowel van toepassing op imkers 
uit het Noorden als op die uit het Zuiden maar niet iedereen is evenzeer in staat om 
hieraan te voldoen. Toch is het ons model van industriële landbouw dat, via haar 
gevolgen, de controles heeft doen toenemen. Daarom is het nuttig er opnieuw op 
te wijzen dat, zoals we elders in deze Mayazine schrijven, eerlijke handel, via haar 
steun aan producenten, verder wil gaan dan de gift en de verdediging wil opnemen 
voor de rechten van producenten en voor hun plaats in de internationale handel. 

Benoît Olivier

In juni ben ik in opdracht van het Beekeeping Network North-
South1 voor een week op missie geweest naar Tanzania. 
Het was de bedoeling om in samenwerking met de ambtenaren 
van het betrokken ministerie het programma voor een in 
2014 voorziene Afrikaanse conferentie over bijenteelt en 
ontwikkeling op te stellen.
 Benoît Olivier

DAGBOEK
MissiE vAn hEt BEEKEEPinG nEtwOrK 

nOrth-sOuth in tAnzAniA

O NDANkS het grote po-
tentieel is de Afrikaanse 
bijenteelt weinig bekend 

en vertegenwoordigd op internati-
onaal niveau. Slechts een handvol 
Afrikaanse bijentelers neemt deel 
aan op bijenteelt toegespitste inter-
nationale bijeenkomsten en in Afrika 
worden zeer weinig internationale 
bijenevenementen georganiseerd. 
Apimondia2 heeft één enkel con-
gres georganiseerd op Afrikaanse 
bodem, namelijk in 2001 te Durban.

Afrika vertegenwoordigt minder dan 
1% van de mondiale honinghandel, 
tegenover 12% van de productie3. 
Slechts vijf Afrikaanse landen, waar-
onder Tanzania4, hebben van de EU 
toelating gekregen om hun honing 
naar Europa uit te voeren. Binnen de 
eerlijke handel ziet de situatie er niet 
rooskleuriger uit. In Afrika bestaan 
praktisch geen gecertificeerde coö-
peratieve verenigingen van bijentelers 
die hun honing exporteren naar de 
EU. Dit betekent niet dat Afrika alles 
op alles moet zetten om de honing-
export op te drijven. Het is gewoon 
nóg een indicator van de onderver-
tegenwoordiging van Afrika in deze 
sector. En jammer genoeg is dat ook 
het geval in heel wat andere sectoren.
Dat is de reden waarom de secretaris-
generaal van Apimondia, bij het ont-

staan van het idee om een netwerk 
te organiseren5, BNNS heeft voorge-
steld een symposium over Afrikaanse 
bijenteelt op touw te zetten. De keuze 
viel al snel op Tanzania, na Ethiopië de 
tweede Afrikaanse honingproducent.

De Tanzaniaanse overheid toonde 
meteen interesse: een van hun amb-
tenaren neemt sinds oktober 2010 
regelmatig deel aan vergaderingen 
van BNNS. Wij bij MMH kunnen bo-
gen op de contacten van de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking 
in Tanzania. Een van de projecten 
die BTC steunt sedert 2007 is een 
bijenteeltproject in het noordwesten 
van Tanzania, in een streek nabij de 
grens met Burundi.

Na afloop van deze missie werden de 
doelstellingen voor het symposium of 
de conferentie als volgt gedefinieerd:

1. Afrikaanse overheden en de 
belangrijkste spelers binnen de 
ontwikkelingssamenwerking (mul-
tilaterale instellingen, nationale 
agentschappen voor samenwer-
king, grote ngo’s) ertoe aanzetten 
in hun ontwikkelingsprogramma’s 
meer ruimte te laten voor bijenteelt.

2. De onderlinge samenwerking 
tussen bijentelers en tussen hun 
organisaties bevorderen en aan-
moedigen op zowel nationaal als 
internationaal niveau.

3. Informatie verschaffen over de ont-
wikkeling, de geschikte technolo-
gie en de economische aspecten 
van de bijenteelt.

Als medeorganisator van deze con-
ferentie wil MMH zijn inspanningen 
in de praktijk plaatsen binnen een 
groter, globaler kader ten dienste van 
de bijentelers en hun organisaties.

1 BNNS: zie Mayazine nr.22, maart 2012, p.10. Op dit moment is Miel Maya Honing voorzitter van de internationale vzw BNNS. Een eerste missie van BNNS 
naar Tanzania vond plaats in juli 2011.  2 Apimondia is de “Internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen”: zie het dossier in Mayazine nr.21, december 2011.  
3 Zie het dossier van Mayazine nr.10, december 2011.  4 De andere landen zijn Kameroen, Ethiopië, Uganda en Zambia.  5 In maart 2010, na afloop van ons 
seminarie in Brussel: zie het dossier in Mayazine nr.16, juni 2010.

Angélica zavala, laboratorium van Ecosur, tapachula, Mexico (17/3/2005)

werkvergadering met ambtenaren van het ‘Ministry of natural resources & tourism’ (Mnrt), 
verantwoordelijk voor bijenteelt in tanzania
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Het Mayazine wil de vele vrouwen in de bijenteelt niet uit het oog verliezen. 
Het is enkel en alleen om de tekst vlot leesbaar te houden dat steeds de 
mannelijke vorm gebruikt wordt als het over de imkers gaat.

De organisatie MAyA, wie, wat?

Miel Maya Honing vzw is een erkende niet-
gouvernementele organisatie (NGO), zowel actief in 
het Noorden als het Zuiden. In Mexico, Centraal Amerika en 
Afrika, ondersteunt ze imkerorganisaties onder de vorm van 
ontwikkelingsprojecten. In België werkt ze aan sensibilisering 
over de eerlijke handel van honing. 

Deze activiteiten worden gefinancierd door subsidies, 
schenkingen van particulieren en andere inkomsten 
(vormingen, boeken en andere publicaties, tijdschrift-
abonnementen). Maya Fair Trade cvbaso, een organisatie 
gelinkt aan Miel Maya Honing vzw, draagt ook financieel 
bij aan de projecten in Mexico, Centraal Amerika en Afrika. 

Maya Fair Trade cvbaso (coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid en sociale doelstelling) heeft 
als voornaamste activiteit de import van honing van 
eerlijke handel en zijn commercialisering, hetzij in on-
verwerkte vorm in bokalen, emmers, enz., hetzij verwerkt 
in producten als honingsnoepjes, speculaas, honingkoek, 
nougat, enz. De organisatie is financieel onafhankelijk en 
krijgt geen enkele subsidie.
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BekIjkeN we de actie van 
de overheid op het gebied 
van honing en bijenteelt, dan 

dient een onderscheid te worden 
gemaakt tussen enerzijds het be-
leid en de reglementeringen van 
toepassing op bijenproducten en 
die een impact hebben op de afzet 
en consumptie, en anderzijds het 
beleid en de reglementeringen van 
toepassing op de eigenlijke bijen-
teelt. Het is uiteraard moeilijk deze 
twee niveaus strikt gescheiden te 
houden! Onze interesse gaat in het 
kader van dit dossier veelal uit naar 
het eerste niveau.

wat is honing?

Het antwoord op deze vraag is 
zonder twijfel evident voor iedereen. 
Nochtans is het niet zo eenvoudig. 
Honing is inderdaad een product 

van de bij. Maar welke bij? Er be-
staan immers 7 soorten!2  Uitsluitend 
de bijensoort Apis mellifera wordt 
erkend door de internationale voor-
schriften voor voedingsmiddelen.

Binnen de VN stelt de Commissie 
van de Codex Alimentarius3, met 
184 deelnemende landen, de richt-
lijnen op voor zo goed als al het 
voedsel dat wordt verhandeld op 
onze planeet. De Codexnormen zijn 
niet bindend voor die landen, maar 
worden door de WHO4 steeds meer 
gebruikt als referentie om internatio-
nale handelsgeschillen op te lossen. 
Feitelijk zijn deze Codexnormen op 
dat gebied momenteel de voor-
naamste referentie op wereldniveau. 

De in 2001 opgestelde nieuwe  
Europese richtlijn voor honing werd 
grotendeels daarop gebaseerd. 

Wat zegt de Codex over honing? 
“Honing is een natuurlijke zoete stof 
die door de bijensoort Apis mellifera 
wordt bereid (…).”5 Deze richtlijn 
sluit dus de honing uit die afkomstig 
is van de zes andere soorten, dus 
de inheemse uit Azië…6

Bijentelers uit die streken die ge-
bruikmaken van lokale bijensoor-
ten en die de Apis Mellifera dus 
niet laten acclimatiseren via grote 
commerciële bijenkasten7, zullen 
bijgevolg grote moeilijkheden on-
dervinden bij de uitvoer van hun 
honing doordat immers een export-
verbod naar de EU geldt… Dat is 
een van de redenen waarom het 
niet verwonderlijk is dat er weinig 
Aziatische bijenteeltcoöperatieven 
bestaan binnen het systeem van 
eerlijke handel. 

welke impact hebben de nationale en internationale overheden 
op de bijenteelt in het Zuiden? Na de voorstelling van de 
wereldmarkt voor honing, haar belangrijkste spelers en de 
werking van de eerlijke handel1 is nu het moment aangebroken 
om de reglementaire uitdagingen van de honingafzet te 
behandelen.

Benoit Olivier

DOssiEr
DE AfzEt vAn hOninG En 

rEGLEMEntErinGEn

1 We verwijzen naar de dossiers van respectievelijk september 2011, december 2011 en juni 2012.  2 Het geslacht Apis telt 7 soorten. De soort Mellifera telt zelf 
28 ondersoorten, waaronder Ligustica (de “Italiaanse” bij die op wereldschaal het meest verspreid is in de bijenteelt) en Mellifera (Apis mellifera mellifera of zwarte 
bij die afkomstig is uit onze contreien).  3 Deze commissie (www.codexalimentarius.org) werd in 1963 opgericht in het kader van een gemengd programma FAO/
WGO inzake voedselnormen. Het is een gemengde FAO/WGO-commissie.  4 Wereldhandelsorganisatie, opgericht op 1 januari 1995.  5 De complete definitie: 

“Honing is een natuurlijke zoete stof die door de bijensoort Apis mellifera wordt bereid uit bloemennectar of uit afscheidingsproducten van levende plantendelen 
of uitscheidingsproducten van plantensapzuigende insecten op de levende plantendelen, welke grondstoffen door de bijen worden vergaard, verwerkt door 
vermenging met eigen specifieke stoffen, gedeponeerd, gedehydreerd, en in de honingraten opgeslagen en achtergelaten om te rijpen.” (Norm aangenomen 
in 1981 en herzien in 1987 en 2001).  6 Apis Cerana, Apis Dorsata, Apis Florea, Apis Nigrocincta, Apis Andreniformis, Apis Koschevnikovi. De Afrikaanse bij 
behoort echter tot de bijensoort Apis Mellifera (ondersoorten Adansonii of Scutellata).  7 Chinese honing die naar Europa wordt uitgevoerd, is geproduceerd 
door de bijensoort Apis Mellifera.

1 Zie Voorwoord (pagina 2) en het artikel op pagina 9.

I N De AlGeMeNe woorden-
schat om Noord-Zuidrelaties te 
beschrijven, worden termen als 

‘helpen’, ‘geven’, ‘ontwikkelen’, ‘sa-
menwerken’, ‘liefdadigheid’, … vaak 
gebruikt. Elk van deze woorden wijst 
op een visie van assistentie tegenover 
Minder Ontwikkelde Landen. Als we 

“ontwikkelen”, is dit omdat de andere 
onderontwikkeld is, als we “geven”, 
is dit omdat de andere iets niet heeft 
of niet weet hoe. Tijdens onze work-
shops moeten we dus aandacht 
besteden aan de woorden die we 
gebruiken, zodat we geen vertekend 
beeld weergeven van onze partners, 
dat in tegenstelling is met de bood-
schap die we willen overbrengen.

Eerlijke handel moet onderscheiden 
worden van liefdadigheid: 1 de produ-
cent uit het Zuiden levert consumen-
ten uit het Noorden een kwaliteitspro-
duct, waarvoor hij een eerlijke prijs 
krijgt. De relatie tussen producent 
en consument situeert zich op lange 
termijn. De rol van de consument uit 
het Noorden is daarom onontbeerlijk 
om samenwerkingsverbanden op te 
bouwen met het Zuiden.

Vaak worden we geconfronteerd 
met jongeren die geld willen geven 
om de armste landen te “helpen”. 

Regelmatige giften zijn een teken 
van de wil om dingen te verande-
ren, maar vormen ze een duurzame 
methode om het dagelijkse leven 
te verbeteren? Laten ze werkelijke 
samenwerking met burgers uit het 
Zuiden toe?

In onze educatieve projecten tonen 
we jongeren een andere kijk op de 
wereld, een positieve visie waar bur-
gers uit het Noorden dingen in het 
Zuiden kunnen doen bewegen. Actie 
vormt voor ons het meest krachtige 
middel om de wereld anders op te 
bouwen.

Samenwerken, dat doen we ook 
bij ons en op school. Als we onder-
ling niet kunnen samenwerken, hoe 
kunnen we dan samenwerken met 
anderen? Hoe kunnen we dan sa-
menwerken met het Zuiden?

In de klas kunnen we onze buur het 
antwoord influisteren, of we kunnen 
hem uitleggen hoe je aan de oplos-
sing komt. Welke van deze twee 
houdingen is het meest duurzaam?

“Solidair” zijn, dat kunnen we elke 
dag leren, in elke handeling die we 
ondernemen. En eerlijke handel biedt 
ons de kans om samen te werken!

In de klas over eerlijke handel praten, is een wereld tonen 
waar de producent niet het hulpeloze slachtoffer is dat 
geholpen moet worden maar iemand die wil leven van zijn 
werk. De conventionele handel laat kleine boeren niet toe 
waardig te leven van hun inkomen en erkend te worden 
volgens de echte waarde van hun producten. eerlijke handel 
zet daarentegen een duurzame relatie met partners op.  

emilie Sainvitu

EDuCAtiE
trADE, nOt AiD

Diplomado : Modulo 4, workshop: hoe kunnen we 
gezamenlijk een coöperatie uitbeelden? (salvador, 02/2012)
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1 “De honing mag genoemd worden naar zijn florale of plantaardige herkomst als hij geheel of hoofdzakelijk afkomstig is van die bepaalde bloem of plant. 
Daarenboven dient de honing de organoleptische, fysisch-chemische en microscopische (n.v.d.r. stuifmeelanalyse) eigenschappen te vertonen die overeen-
komen met de voornoemde herkomst.” (Codex). De Europese richtlijn herneemt de definitie van de Codex.  2 Bij een sinaasappelhoning zal het stuifmeel van 
die plant niet dominant aanwezig zijn, aangezien de sinaasappelboom weinig stuifmeelkorrels produceert. De stuifmeelanalyse zal dus niet volstaan om deze 
soort honing te karakteriseren.  3 HMF of hydroxymethylfurfural is een verbinding die ontstaat door de langzame afbraak van fructose of de verwarming van de 
honing. HMF is sterk aanwezig in jams maar is niet schadelijk voor de gezondheid van de mens.  4 Zie ons dossier van september 2011.  5 De bewaring van 
honing gedurende enkele weken (4 of 5 weken is voldoende) bij een temperatuur hoger dan 20 à 25 °C leidt tot een merkbare verhoging van het HMF-gehalte.

1 N.v.d.r. : wij zetten deze zin in het vet.  2 “De horizontale benadering waarbij algemene regels worden vastgesteld die voor levensmiddelen in het algemeen 
gelden, of een verticale benadering met specifieke regels voor een bepaalde categorie levensmiddelen, [vandaar] het naast elkaar bestaan van horizontale en 
verticale teksten in de bestaande communautaire wetgeving.” (Groenboek van de Commissie over de Algemene beginselen van het levensmiddelenrecht in 
de Europese Unie, p. 17, 1997). Dat zou dus voor “problemen zorgen als gevolg van het naast elkaar bestaan van horizontale en verticale wetgevingsteksten” 
(ibid., p. 22).

Monoflorale honing

Het gros van de op de markt aan-
wezige honing is gemengde bloe-
menhoning. Honing van één bloem 
(monoflorale honing), zoals lavendel-, 
tijm-, zonnebloem-, kastanje- en 
acaciahoning, wordt beschouwd als 
specialiteit. Zeer weinig soorten ho-
ning van één enkele tropische bloem 
worden zo verhandeld in Europa: een 
interessant marktsegment dus voor 
eerlijke honing, die zich op die manier 
meer zou kunnen onderscheiden van 
Europese honingsoorten.

Dat is precies wat Maya Fair Trade 
enkele jaren geleden heeft gepro-
beerd via de lancering van Mexi-
caanse en Centraal-Amerikaanse 
monoflorale honing op de markt. 
Vooraf kregen de boeren een oplei-
ding over het oogsten van die ho-
ning en er moest een doorgedreven 
wetenschappelijke studie worden 
uitgevoerd om de honing te karakte-
riseren. Dat alles is mogelijk gemaakt 
dankzij een gezamenlijk project van 
Miel Maya Honing en diens Mexi-
caanse partner Ecosur, dat werd 
gefinancierd door de Belgische co-
operatie BTC.

Ook hier steken richtlijnen weer de 
kop op.  Monoflorale honing kan 
pas worden verkocht als hij voldoet 
aan een geheel van kenmerken die 
universeel zijn vastgelegd door de 
Codex.1 De florale herkomst van het 
in de honing aanwezige stuifmeel is 
één van de kenmerken,  maar het 
is niet het enige2, ook de fysisch-
chemische analyse en de organolep-
tische kenmerken van smaak, kleur 
en geur zijn van tel. De te vage Eu-
ropese richtlijn wordt in vele landen 
van de EU anders geïnterpreteerd. 
Laboratoria in Frankrijk, waar een 
grote hoeveelheid monoflorale ho-
ning wordt geproduceerd, hechten 
meer belang aan de stuifmeelana-
lyse dan pakweg een Duits labora-
torium. Alvorens een monoflorale 
honing op de markt te brengen, is 
het dus zaak te beschikken over een 
degelijk dossier…

kwaliteitseisen

Of het nu gaat om multiflorale of 
monoflorale honing, elke honing die 
wordt verhandeld, dient te beant-
woorden aan een reeks kwaliteits-
eisen die tevens door de Codex 
zijn vastgelegd: het water-, suiker-, 
HMF3- en enzymengehalte, enz. De 
omzetting van de Codexcriteria in 
een Europese richtlijn heeft in 2000 
geleid tot heftige discussies tussen 
de belangengroep van de verpak-
kingsindustrie en de vertegenwoordi-
gers van de Europese bijentelers. Die 
bijentelers waren immers voorstan-
der van strenge criteria opdat hun 
product zou worden opgewaardeerd. 
Het moet hier gezegd dat de helft 
van de in de EU geconsumeerde 
honing wordt ingevoerd en dat de 
EU de belangrijkste importmarkt is 
op wereldschaal…4 De voornoemde 
debatten hadden voornamelijk be-
trekking op het HMF-gehalte en het 
filteren van het stuifmeel in de honing.

HMF is een van de belangrijkste 
kwaliteitseisen die door de honing-
verpakkers worden gecontroleerd 
aangezien via HMF eenvoudig op 
te sporen is of de honing al dan niet 
werd verwarmd (wat zorgt voor een 
verslechtering van de honing doordat 
de enzymen worden vernietigd, enz.), 
of de honing lang geleden werd ge-
oogst of werd bewaard onder goede 
omstandigheden5. HMF is immers 
bij de oogst zo goed als afwezig. 
Volgens de Europese richtlijn mag 
het HMF-gehalte bij consumptie 
maximaal 40 mg/kg bedragen, met 
uitzondering van tropische honing 
(80 mg/kg) die het gros van de Eu-
ropese import vertegenwoordigt. 

De industrie heeft protest aangete-
kend tegen die uitzondering. Zonder 
een doorgedreven kwaliteitsopvol-
ging, rechtstreeks uitgewerkt met 
de producenten zoals binnen het 
eerlijke handelssysteem, is het im-
mers moeilijk om bij tropische tem-
peraturen de verhoging van HMF 
onder invloed van warmte te be-
perken. Maya Fair Trade slaagt daar 
nochtans wel in. De honing mag bij 
aankomst in België niet meer dan 7 
mg HMF per kg bevatten. 

Het in de honing aanwezige stuif-
meel is de andere twistappel tus-
sen de Europese bijentelers en de 
industrie. Filters kunnen bij indus-
triële procedés alle onzuiverheden 
verwijderen en verzekeren maxi-
male hygiëne voor de honing die zo 
wordt verwerkt. Volgens de Codex 
mag stuifmeel echter niet worden 
gefilterd “tenzij dat onvermijdelijk 
is bij het verwijderen van vreemde 
anorganische of organische stof-
fen”. De Europese richtlijn is minder 
streng en stelt dat “Deze [proce-
dure] mag worden uitgevoerd via 
filtratie. Indien filtratie leidt tot de 
verwijdering van een aanzienlijk deel 
van het stuifmeel, dient de consu-
ment op correcte wijze te worden 
geïnformeerd door een passende 
vermelding op het etiket.” De Euro-
pese bijentelers, die stuifmeel – rijk 
aan eiwitten – beschouwen als een 
bestanddeel van honing, hadden 
deze filtratiemogelijkheid liever uit-
gesloten ten gunste van artisanale 
procedés.

Herkomst van de honing

De Codex legt geen verplichtingen 
op betreffende de vermelding van 
herkomst, terwijl de Europese richt-
lijn de volgende vermelding toestaat, 
die vaak staat te lezen op bokalen 
die worden verkocht in de super-
markt: “Gemengde EG- en niet-EG-
honing”. De gemiddelde consument 
heeft hier geen boodschap aan… 
Een consumentenvereniging die 
meer wil te weten komen, zal be-
hoorlijk versteld staan bij de analyse 
van een gefilterde honing. Bij gebrek 
aan een behoorlijke hoeveelheid 
stuifmeel is het erg moeilijk om de 
geografische oorsprong van die ho-
ning te achterhalen…

Deze situatie is erg betreurenswaardig 
en gaat in tegen de richtlijn zelf aan-
gezien in de inleiding wordt vermeld: 

“gelet op het nauwe verband tussen 
de kwaliteit en de oorsprong van de 
honing, is het absoluut noodzakelijk 
om volledige informatie over deze 
aspecten te waarborgen, teneinde 

te voorkomen dat de consument 
omtrent de kwaliteit van het product 
wordt misleid, gelet op de specifieke 
belangen van de consument met 
betrekking tot de geografische 
kenmerken van de honing en tot de 
volledige transparantie op dit punt, 
moet het land van oorsprong waar 
de honing is vergaard op het etiket 
worden vermeld1.” jammer genoeg 
gebeurt dit niet: het lobbyen van de 
industrie werpt alweer zijn vruchten af.

Antibiotica en verticale of 
horizontale wetgeving

Honing is een product van dierlijke 
oorsprong dat geenszins verder 
mag worden verwerkt door de 
mens: de staat waarin de consu-
ment de honing in handen krijgt, ligt 
zo dicht mogelijk bij de staat van de 
honing in de bijenkast. Dat verklaart 
de nultolerantie van Europa tegen-
over antibioticaresten in honing. 

Helaas valt de Europese richtlijn voor 
de controle van antibioticaresten in 

dierlijke producten onder de zoge-
noemde “horizontale” wetgeving, 
terwijl de specifiek op honing ge-
richte richtlijn die eerder in dit arti-
kel werd besproken, valt onder de 

“verticale” wetgeving. Vandaar de 
grote onduidelijkheid…2

Men begrijpt dat talloze landen bui-
ten Europa, die zich op de enige 

“honingrichtlijn” baseren, te goeder 
trouw denken dat deze richtlijn vol-
ledig is en dat ze hun honing mogen 
uitvoeren naar de EU indien ze deze 
richtlijn respecteren (verticale wet-
geving). Honingcontainers afkom-
stig uit bijvoorbeeld Burkina Faso of 
Mozambique werden bij aankomst 
in Europa echter vernield omdat 
deze landen niet vermeld stonden 
op de lijst van landen die hun ho-
ning mochten exporteren naar de 
EU volgens de “antibioticarichtlijn” 
(horizontale wetgeving). Het moet 
gezegd dat er op grond van deze 
reglementering vandaag slechts vijf 
Afrikaanse landen hun honing naar 
de EU mogen uitvoeren.

stand van de nationale vereniging van imkers van honduras - AnAPih – op de vakbeurs AnuGA in Keulen, op 1/10/2005. 
honduras maakte geen deel uit van de landen die toelating hadden om honing uit te voeren naar de Eu; dit is tegenwoordig nog steeds zo.
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en de pesticiden en zware 
metalen?

We weten dat ons milieu dermate 
vervuild is dat de bij, “behoeder van 
ons milieu”, eronder bezwijkt… De 
internationale publieke opinie wordt 
vandaag de dag sterk bewustge-
maakt van dit probleem. Iedereen 
heeft gehoord over de Europese 
bijentelers, voornamelijk uit Frank-
rijk, die campagne hebben gevoerd 
tegen het insecticide Gaucho, ont-
wikkeld door Bayer en nog steeds 
in gebruik in de zonnebloementeelt. 
Dit insecticide zou (grotendeels?) 
verantwoordelijk zijn voor het hoge 
sterftecijfer van bijen in Europa sinds 
een jaar of tien. De Franse bijentelers 
hebben dan wel niet kunnen zorgen 
voor het verbod op het gebruik van 
Gaucho, ze hebben wel de slag om 
Cruiser, een ander pesticide, gewon-
nen. Cruiser mag voortaan niet meer 
worden gebruikt in de koolzaadteelt. 
Maar wel nog in de maïsteelt… 

Terwijl de Europese reglementering 
zeer strikt is wat de aanwezigheid 
van antibioticaresten (veelal aan-
getroffen in Chinese en Argentijnse 
honing) betreft, is ze dat veel minder 
voor de resten van pesticiden en 
zware metalen. De Europese richt-
lijn beperkt zich in de inleiding tot 
het vermelden van “de algemene 
communautaire wetgeving die op 
alle levensmiddelen van toepassing 
is, en met name de wetgeving met 

betrekking tot de etikettering van 
levensmiddelen, de contaminanten 
en de analysemethoden”. De Codex 
vermeldt dan weer enkel dat “de 
honing vrij moet zijn van zware me-
talen in hoeveelheden die schadelijk 
kunnen zijn voor de gezondheid van 
de mens” en dat “de honing niet 
meer resten [van pesticiden] mag 
bevatten dan het vastgestelde maxi-
mumgehalte.”

Tot nog toe hebben de bijentelers 
uit het Zuiden weinig hinder onder-
vonden van die vervuiling. De ggo’s 
zijn echter iets wat iedereen treft te-
genwoordig…

Ggo’s in honing?1

Deze kwestie heeft veel stof doen 
opwaaien sinds begin 2011 gene-
tisch gemodificeerd stuifmeel werd 
aangetroffen in Duitse honing.2 Dat 
stuifmeel was afkomstig uit een va-
riëteit van ggo-maïs van Monsanto. 
Op 5 september 2011 heeft het Hof 
van Justitie van de EU een beslissing 
genomen die doorslaggevend was 
voor de toekomst van de bijenteelt 
en de afzet van bijenproducten. Stuif-
meel afkomstig uit ggo-maïs, zelfs in 
minieme hoeveelheid aanwezig in 
honing, wordt voortaan beschouwd 
als een “met ggo’s geproduceerd 
ingrediënt” en vereist een specifieke 
en voorafgaande toestemming.3 Pro-
ducten die zonder die toestemming 
dergelijk stuifmeel bevatten, mogen 

niet worden verkocht. Om die reden 
zijn ggo-teelt in het vrije veld en bij-
enteelt niet meer compatibel.4

Vooral Spanje en Argentinië onder-
vinden schade door die beslissing. 
Beide landen zijn grote honingprodu-
centen én aanzienlijke oppervlakten 
worden er gebruikt voor ggo-teelt: 
76,575 ha in Spanje, dus 85% van de 
totale oppervlakte die in de EU wordt 
gebruikt voor ggo-teelt, en 20 mil-
joen ha in Argentinië voor uitsluitend 
soja. Tijdens de herfst van 2011 werd 
de hele honinghandel geblokkeerd 
omdat de kopers (veelal Duitsers) 
analyses vroegen.5 In maart 2012 
werd de Franse bijentelers verboden 
die transgene maïs te telen. Maar is 
het kwaad al niet geschied?

Op het Mexicaanse schiereiland Yu-
catán6 hebben de bijentelers meer 
dan 100 000 dollar uitgegeven aan 
honinganalyses7, terwijl ze gebukt 
gaan onder een prijsdaling voor 
honing van 10%. De Mexicaanse 
autoriteiten hadden Monsanto op 11 
mei 2012 de toestemming gegeven 
transgene soja te produceren op 253 
000 ha in zeven Mexicaanse staten, 
waaronder Yucatán, de grootste 
honingproducerende staat van het 
land. Ze hebben echter hun beslis-
sing moeten herzien ten gevolge 
van een rechterlijke beslissing op 
22/7/12. Deze ommekeer kwam er 
nadat Mexicaanse bijentelers, veelal 
uit Chiapas, op straat kwamen voor 
een ggo-vrije Staat.

w Ie IS IN BelGIë van me-
ning dat het salaris dat hij 
voor zijn werk bekomt of 

de prijs die hij ontvangt voor zijn 
goederen, liefdadigheid is? 

Geeft uw werkgever u op het einde 
van de maand een aalmoes wan-
neer hij u datgene uitkeert waarmee 
u, op zijn minst, uw vitale behoeften 
kan bevredigen? Geven uw klanten 
u een cadeau of een gift als zij voor 
uw product minstens de productie-
kosten betalen? Het antwoord is 
natuurlijk neen, en waarom zou het 
dan anders zijn voor werknemers 
in het Zuiden?

Artikel 23 van de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de 
Mens bepaalt dat: “Een ieder, die 
arbeid verricht, heeft recht op een 
rechtvaardige en gunstige beloning, 
welke hem en zijn gezin een mens-
waardig bestaan verzekert, welke 
beloning zo nodig met andere mid-
delen van sociale bescherming zal 
worden aangevuld.”

Bij de start werd eerlijke handel 
sterk benaderd vanuit een carita-
tieve instelling, en de consumenten 
zagen zichzelf meer als donoren 
dan als verdedigers van de men-
senrechten. En nochtans zou een 
eerlijk loon niet afhankelijk mogen 

zijn van goede wil of goede actie, 
maar van plicht. Ik heb rechten, net 
zoals mijn naaste. Ik heb het recht 
om mijn rechten te verdedigen en 
ik heb de plicht te verhinderen dat 
die van mijn naaste geschonden 
worden.

Tijdens mijn sensibilisatiewerk voor 
eerlijke handel, hoor ik vaak: “Koop 
eerlijke koffie, het is voor de goede 
zaak!”. Maar kan je je voorstellen 
dat klanten het kopen van eerlijke 
producten op een dag niet meer 
beschouwen als een daad van men-
senliefde of van solidariteit, maar 
als de banale vervulling van hun 
burgerplicht?

De traditionele rode draad van eerlijke handel is “handel, 
geen liefdadigheid”. en hoe zou het zijn indien we het thema 
behandelen vanuit de invalshoek van de mensenrechten...
en vanuit de burgerplicht?!

laure Combeaud

EErLijKE hAnDEL
EEn wAArDiG inKOMEn is GEEn 

LiEfDADiGhEiD, hEt is EEn rECht!

in een wereldwinkel

Conclusie

De reglementeringen zijn duidelijk talrijk en worden steeds ingewikkelder door de groeiende eisen van de 
consument, de continue verbetering van de analysemogelijkheden in laboratoria8 en de voortdurende aan-
tasting van ons milieu. Vandaag de dag is het moeilijk om bijenteler te zijn! Eerlijke handel kan producenten 
helpen zich te houden aan de reglementeringen en heeft hierin dus een belangrijke rol te spelen. Eerlijke handel 
beschikt immers over een grote troef, namelijk de capaciteiten om een samenwerkings- en vertrouwensrelatie 
op te bouwen tussen producenten en kopers. 

1 De tekst die hierop volgt is verschenen in het tijdschrift “Abeilles & Fleurs”, nr. 735, februari 2012, gepubliceerd door de UNAF (Nationale Unie voor Franse 
Bijenteelt).  2 In 2002 had men reeds stuifmeel van genetisch gemodificeerd koolzaad aangetroffen in de honing van een Engelse imker (Over bijen en mensen, 
MMH, 2003, p.30).  3 In Nederland heeft Monsanto deze toestemming begin 2012 gevraagd. De Europese Commissie geeft een antwoord na ongeveer 10 
maanden (Cari, nr. 147, maart-april 2012).  4 Volgens de biocertificatie-instelling Certimex (Mexico) moeten een bijenkast en eender welke transgene teelt 
minstens 12 km uit elkaar liggen (Ernesto Perea, Imagen Agropecuaria, 6/7/2012).  5 Men gaat ervan uit dat de helft van de Argentijnse honing is vervuild met 
genetisch gemodificeerd stuifmeel (Rémy Vandame, La Jornada, 12/6/12).  6 Geen enkele door Maya Fair Trade verhandelde honing komt uit deze regio.  
7 Volgens de Mexicaanse biocertificatie-instelling Certimex gaat het om een bedrag van ongeveer 700 dollar per container van 20 ton.  8 Zo werden bij-
voorbeeld onlangs biotoxines (pyrrolizidine-alkaloïden) ontdekt in sommige honingen. Deze biotoxines worden op natuurlijke wijze aangemaakt door planten, 
voornamelijk van de composieten- en ruwbladigenfamilies. Geen enkele wet verbiedt biotoxines, maar vele kopers hebben al stelling genomen en weigeren 
iedere, zelfs minieme, aanwezigheid van die stoffen…
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A CTION pOur la Promotion 
des Initiatives Locales (APIL) 
is een lokale Burkinese ngo 

die opgericht werd in 1996. Eén 
van de voornaamste opdrachten van 
deze ngo is de boerenorganisaties de 
kans te geven zich tot autonome en 
soevereine actoren te ontwikkelen.

In dat kader steunde APIL, in samen-
werking met Autre Terre, de oprich-
ting van een  honingbedrijf met de 
bedoeling afzetgebieden te verlenen 
voor de honing die de bijenkwekers 
produceren. Naast het honingbedrijf 
ondersteunt APIL de bijenkwekers 
via vorming, het verschaffen van be-
schermingskledij, het behoud en de 
heraanleg van de bosjes waar bijen-
korven in hangen, enz.

Dankzij dit project zag een volledige 
honingketen het licht: sensibilisering 
en vorming van de imkers, verpak-
king en verwerking van de honing, 
het maken van afgeleide produc-
ten, (zalfjes, sap, zeep,…) en het 
op de markt brengen van dit alles. 
Het project komt ten goede aan de 
producenten, aan de consumenten 
maar ook ... aan het milieu. 

In dit kader heeft APIL een onthul-

lend experiment verwezenlijkt door 
bijenkorven te plaatsen in mango-
boomgaarden. Men slaagde er op die 
manier in 346 kg eenbloemige honing 
te produceren, die van een hogere 
kwaliteit was dan gewoonlijk in deze 
streek gemaakt wordt. Maar naast 
deze honingproductie, waarvan de 
hoeveelheid geheel normaal was, zat 
de verrassing in de mangobomen zelf: 
op een oppervlakte van één hectare 
is de productie gestegen van 3 ton 
naar 4.5 ton! En daar komt nog bij 
dat de mango’s mooier zijn want de 
bijen hebben doeltreffend tegen de 
wormen en de schadelijke insecten 
gestreden. Deze resultaten moeten 
de komende jaren bevestigd worden.

Deze bevindingen zijn een mooie ver-
rassing voor de vereniging APIL en de 
imkers uit de streek want, terwijl in Eu-
ropa het belang van de bestuiving van 
de bijen gekend is en vaak toegepast 
wordt om de productiviteit van een 
boomgaard te verbeteren, is dit niet 
het geval in Burkina Faso. Door een 
plek te zoeken die de honingproductie 
ten goede komt, gaf APIL terzelfdertijd 
de eigenaar van de boomgaard de 
kans om een mooie winst te boeken!

Zonder enige twijfel zal dit experi-
ment snel navolging kennen. Want in 
Afrika wordt een techniek die werkt, 
snel door anderen overgenomen!

“Indien de bij verdwijnt, heeft de mensheid nog vier jaar te gaan”, 
dit citaat, verkeerdelijk toegeschreven aan einstein, belicht het 
belang van de bijen in het behoud van het leven op Aarde. welnu, 
hoewel men dikwijls spreekt over de bestuiving door de bijen, 
kan het grote publiek maar zelden de voordelen ervan nagaan. 
Hoe de echte rol van de bij in het behoud van de biodiversiteit 
belichten?  Dankzij haar werk met de Burkinese bijenkwekers 
geeft de ngo ApIl ons antwoorden op deze vraag.

Benoit Naveau1

vAn hiEr En GinDEr
ALs DE Bij AAn DE 

MAnGOBOMEn LEvEn sChEnKt  

Kaya, 20/05/2011

Van 3 tot 13 oktober 2012 zetten we 
eerlijke handel op een feestelijke ma-
nier in de kijker. 

Deze campagne, georganiseerd en ge-
financierd door de Belgische ontwik-
kelingssamenwerking, wil de aandacht 
vestigen op de macht van de consu-
ment. Door eerlijke handelsproducten 
te kopen, hebben we de macht om 
de levensomstandigheden van kleine 

producenten aan de andere kant van de 
planeet te veranderen. Terwijl we onze 
winkelwagen vullen, kunnen we han-
delen, keuzes maken, een duidelijke 
boodschap verspreiden en actief onze 
wil verkondigen aan retailers, merken 
en bedrijven: we weigeren medeplichtig 
te zijn aan handelsvormen die scha-
delijk zijn voor de mens en de planeet. 

Voor meer informatie: www.befair.be

Vrijdag 5 oktober om 20u, 
Stadschouwburg Leuven.

Goede muziek en (h)eerlijke hapjes 
voor geest en lichaam, zo ken je de 
‘Nacht van de Fair Trade’. En zo 
starten Miel Maya Honing, Oxfam 
Wereldwinkels regio Leuven, Colora 
festival en 30CC ook dit jaar fees-
telijk de Week van de Fair Trade. 

Verwacht je aan een avondvullend 
fairtradeprogramma met improvi-
satietheater door Inspinazie en het 
concert van Mahala Rai Banda, één 
van de meest funky gypsy bands uit 
de Balkan. Mix traditionele instru-
menten als accordeon en viool met 
een stevige ritmesectie, overgoten 
met blazers en je krijgt een elfkop-
pig vuurwerk.

Miel Maya Honing, haar partners uit 
Oeganda en Ethiopië en het Noord-
Zuid Netwerk  “Bijenteelt en Ontwik-
keling” (BNNS), zullen van 26 tot 30 
september 2012 aanwezig zijn op 
ApiExpo, in Addis-Abeba.

ApiExpo Africa 2012 wil de honing-
sector in Afrika in de kijker zetten 
door te wijzen op de opportuniteiten 
op de markt en door de relatie tus-
sen bijenteelt en andere sectoren in 
de verf te zetten.

Voor meer informatie: 
www.apitradeafrica.org

CAMpAGNe 11.11.11

Zoals elk jaar start de inzamelingsactie van CNCD (Centre national de coopération au 
développement) op 11 november. 
Voor de tweede keer is het thema van de campagne brandend actueel: klimaat en 
sociale rechtvaardigheid! De verkoop van producten van de operatie 11.11.11 maakt 
het mogelijk onze projecten in het Zuiden, in Mexico, Midden-Amerika, Oeganda en 
Ethiopië, te ondersteunen. Ook u kan ons helpen! Word lid van ons team van vrijwillige 
verkopers en neem zo deel aan een concrete actie!

Voor alle bijkomende informatie, kunt u contact opnemen met Emilie: 
emilie.sainvitu[at]maya.be

niEuws & AGEnDA
DE wEEK vAn DE fAir trADE

NACHT VAN De FAIr TrADe

ApIexpO 2012: “Bijenteelt voor voedselzekerheid en de strijd tegen de klimaatverandering”

www.weekvandefairtrade.be

WEEK VAN DE FAIR TRADE
VAN 3 TOT 13 OKTOBER 2012

IK KIES OOK ALS IK WINKEL!

FT_AFFICHE_A3_NL.indd   1 14/08/12   10:23

1 Benoit Naveau is bij Autre Terre (ngo uit Herstal) verantwoordelijk voor de programma’s in West-Afrika.  
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TICKETS & INFO 
WWW.30CC.BE • 016 300 900
30CC/TICKETBALIE

in het KaDer Van DE WEEK VAN DE FAIR TRADE, een initiatief Van De BelGische ontWiKKelinGssaMenWerKinG

GOEDE MUZIEK EN (H)EERLIJKE HAPJES VOOR LICHAAM EN GEEST
MET ÉÉN VAN DE MEEST FUNKY GYPSY BANDS UIT DE BALKAN

vrIjdAg 5 OKTOBEr 2012
20.00 uur • 30CC/SCHOUWBURG

TWEEBrONNEN
DIESTSESTRAAT 49, LEUVEN

www.BEFAIR.BE

GiftEn
Miel Maya Honing vzw is 
erkend om fiscale attesten toe 
te kennen voor elke gift van 
minstens € 40 per jaar (gestort 
in één of meerdere keren). 

Bankreknr:  
IBAN Be 91 3400 6533 3376
BIC code : BBruBeBB

Voor elke storting van € 40, ontvangt 
u een fiscaal attest dat u toelaat uw 
gift van uw inkomsten af te trekken: 
dat is uw fiscaal voordeel.

Zo zult u bijdragen tot de financie-
ring van onze projecten in Mexico, 
Midden-Amerika en Afrika. De pro-
jecten in Latijns-Amerika worden 
medegefinancierd door de Belgi-
sche Coöperatie (DGD) in het kader 
van ons programma 2011-2013. 
De globale doelstelling van dit Pro-
gramma luidt als volgt: in het Zuiden 
draagt de bijenteelt bij tot duur-
zame ontwikkeling (economisch, 
sociaal en ecologisch) van sociale 
imkerorganisaties in gemarginali-
seerde landelijke gemeenschappen.  
In het Noorden sluit de consument 
zich aan bij de idee van duurzame 
ontwikkeling zoals eerlijke handel 
en handelt zij/hij er ook naar. Hij/zij 
deelt de waarden van duurzame 
ontwikkeling, hij draagt eraan bij 
en draagt er zelf ook de vruchten 
van op vlak van het milieu. Op deze 
manier ontstaat er een wederzijdse, 
evenwaardige en respectvolle relatie 
tussen de producent in het Zuiden 
en de consument in het Noorden.    

Art. 4 Wet 8.12.92 – Arr. Min. 18.03.93. Miel Maya 
Honing vzw beheert op autonome basis een geau-
tomatiseerde databank van persoonsgegevens, om 
de relaties met haar schenkers en sympathisanten 
te kunnen beheren. U hebt het recht uw gegevens 
in te  kijken en aan te passen.

Verantwoordelijke uitgever : B. Olivier c/o Miel Maya Honing vzw, rue de Steppes 26 - B-4000 Luik

OnzE PArtnErs
De partners van Miel Maya Honing vzw zijn imkerorganisaties uit ge-
marginaliseerde rurale gemeenschappen in het Zuiden. Ze werken als 
coöperatieven. Deze organisaties zijn gelegen in de zeven landen die op 
onderstaande kaart zijn aangeduid. Ze groeperen 900 imkers en meer 
dan 5000 personen als we hun families erbij rekenen.
 

El Salvador

Honduras
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Afrika


