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Stand van zaken
Lopende projecten: WSSD projecten in
Kenia,Tanzania, Uganda en Zambia ter
versterking van markttoegang voor
kleine boeren. Eurepgap (vanaf 2008
Global Gap) projecten in Kenia en
Senegal. Bewustwording van hogere
eisen van voedselveiligheid en
duurzame productiemethoden in
garnalen, onderzoek naar mogelijke
contaminaties in palmolie, expertmeeting over alternatieven voor
verboden antibiotica, versterken
Plantenziektenkundige Dienst.

Feiten en cijfers
• In de Eurepgap projecten zijn reeds
500 kleine boeren gecertificeerd
• In Indonesië vindt een ‘Roadshow’
plaats op 14 locaties, voor bewustwording in de garnalensector.
• Jaarlijks vinden ca. 5 internationale
inhoudelijke workshops/trainingen
plaats, gericht op lokale deelnemers
of op internationale uitwisseling.

Looptijd
Doorlopend

Samenwerking
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid; incidenteel directies Vis
en Landbouw en de Plantenziektenkundige Dienst; ministerie van BuZa
(Ontwikkelingssamenwerking);
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties

Meer informatie
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Internationale Zaken
- Leo Hagedoorn
telefoon +31 (0)70 378 57 40
e-mail l.f.hagedoorn@minlnv.nl
Directie Industrie en Handel
- Roeland Bosch
telefoon +31 (0)70 378 52 44
e-mail r.a.bosch@minlnv.nl

De ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken zetten zich in om de toegang van
ontwikkelingslanden tot de Europese markt te vergroten. In partnerschappen werkt
Nederland samen met deze landen om hen te ondersteunen, zodat ze aan de hoge
kwaliteitseisen kunnen voldoen die in de EU aan agrarische producten worden
gesteld. Het doel van het initiatief is om bij te dragen aan duurzame economische,
sociale en ecologische ontwikkeling en armoedebestrijding.
Context
De oorsprong van het initiatief ligt bij de World Summit on Sustainable
Development (WSSD), Johannesburg 2002. Regeringsleiders onderschreven tijdens
deze VN-conferentie het belang van handel en marktwerking voor duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding. Optimaal profiteren van handel is pas mogelijk
wanneer landen aan de hoge kwaliteitseisen voor landbouwproducten kunnen
voldoen. Knelpunten variëren van overschrijdingen van wettelijke residunormen
tot natuur- en milieuproblemen bij de productie. Verschillende landen hebben de
uitdaging van het partnerschap opgepakt. In Oost-Afrika is er samenwerking op
tuinbouwgebied met Kenia, Tanzania, Oeganda en Zambia.
In Zuidoost-Azië zijn Indonesië en Maleisië deelnemer voor palmolie, garnalen
en groenten en fruit. Vietnam wenst samenwerking voor de vissector.
Effecten
Intensieve samenwerking van de afgelopen jaren heeft concrete werkprogramma’s
opgeleverd en geleid tot wederzijds begrip voor elkaars motieven, doelen en
zorgen. Activiteiten zijn onder meer trainingen van laboratoriumpersoneel,
onderzoek naar contaminaties in de keten, ondersteuning van ‘smallholders’,
ondersteuning van fytosanitaire diensten en bewustwording van zowel voedselveiligheid als duurzame productiemethoden.
Bijzondere aspecten
De samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
in de landen is bijzonder en zinvol. Deze betrokkenheid is nodig, met het oog op de
vaak complexe kwaliteitsproblemen in de handelsketen. De verschillende partijen
hebben ieder een eigen belang of speciale interesse, naast het gezamenlijke doel.
Uitdagingen
Kwaliteitseisen op de Europese markt hebben de neiging alleen maar strenger
te worden. Het Europese bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties dragen
daaraan bij. Dit kan een negatieve wissel trekken op het onderlinge vertrouwen
tussen samenwerkende partners. Oplossingen zitten in transparantie, blijven
werken aan communicatie en gezamenlijk investeren in een betere capaciteit
om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen.
Aansluiting op LNV-beleid
Met dit project zet LNV zich in om internationale afspraken na te komen op het
gebied van duurzame ontwikkeling. Daarnaast draagt het project bij aan het
voedselveiligheidsbeleid. Gezien de publiek-private samenwerking in de partnerships heeft I&H een speciale rol: het betrekken van de agribusiness. De relaties van
ondernemers met overheden en maatschappelijke organisaties staan centraal, in
ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Meerwaarde
Door verbeterde markttoegang wordt internationale handel gestimuleerd
waarvan ook de kleine lokale producenten profiteren.
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