Veel van de controle handelingen spelen ook nu al ‘achter het beeldscherm’ af.

eisen van derde landen, worden vaak

De vragen die aan de keuze van de standaar-

moeten worden overhandigd. Deze inventari-

nieuwe garanties toegevoegd of moeten

den voorafgaan, dienen te zijn beantwoord

satie vormt de basis voor het project ‘analyse

de zekerheden achter een garantie

voordat met het ontwerp en de realisatie van

papierloze douane-aangifte landbouwgoede-

grondiger bewezen worden.

de systemen begonnen kan worden. De gevon-

ren’. Een werkgroep zal per documentsoort

den antwoorden kunnen bovendien van

bepalen of het de moeite waard is een alter-

bedrijfsleven betrokken bij het inrichten en

invloed zijn op de kostenparagraaf voor de ver-

natief te ontwikkelen en welke alternatieven

het uitvoeren van de exportinspecties.

dere realisatie van systemen en infrastructuur.

mogelijk zijn.

• Er zijn veel bedrijven en organisaties uit het

• Bij het proces van exportcertificering is een
groot aantal medewerkers betrokken van
zowel de PD als de VWA-RVV. Bovendien is
dit proces niet geconcentreerd op enkele
hoofdlocaties.
• Het proces van exportcertificering moet

‘

ICT bevordert internationale
standaarden

’

vaak onder een aanzienlijke tijdsdruk
worden uitgevoerd.
Overige trajecten

Majeure operatie

Gezamenlijke technische infrastructuur

Prototype exportcertificering

Het nieuw te ontwikkelen ondersteunende en

Uit eerdere analyses is gebleken dat de

De praktijk van de exportcertificering biedt

automatiseringssysteem voor de exportcerti-

onderstaande standaarden en afspraken over

een zeer gevarieerd beeld. Verschillen tussen

ficering van landbouwgoederen zal voor LNV

de infrastructuur nodig zijn:

de productsectoren, al dan niet in combinatie

een majeure operatie worden. In de toekomst

• Een standaard ten aanzien van ‘veilig com-

met de verschillen tussen de landen van

kan een dergelijk systeem, afhankelijk van

puterverkeer’ tussen de exporterende

bestemming, maken het er niet eenvoudiger

beleids- en politieke wensen, verder uitge-

bedrijven en de betrokken instanties en

op. Omdat een groot aantal van de tijdkri-

bouwd worden. De overheid kan daarbij de

tussen de instanties onderling.

tische zendingen afkomstig is uit Afrikaanse

garanties aan de autoriteiten in derde landen

landen, is samen met het bedrijfsleven het

verstrekken, toezien op de waarborging van

Gezien de huidige acceptatie in de markt

idee ontstaan in samenwerking met Oeganda

de zekerheden en hiertoe bijvoorbeeld

wordt hierbij gekozen voor de EDI-stan-

te komen tot een elektronisch certificerings-

gerichte audits (laten) uitvoeren. Ook de

daard. Wanneer nieuwe standaarden even

systeem (‘prototype’ voor de export van

verstrekking van diverse, goed omschreven

ver zijn ontwikkeld, kunnen ze indien

snijbloemen uit Oeganda naar Nederland).

en geprotocolleerde zekerheden door

gewenst worden toegevoegd.

Het is op dit moment nog niet zeker of dit

andere, niet-overheidsorganisaties moet

initiatief verder tot ontwikkeling komt.

mogelijk worden met dit systeem.

• Een standaard voor het berichtenverkeer.

• Een standaard voor ‘gewaarmerkte
documenten’.
• Een standaard voor het geautoriseerd

Papierloze Douane-aangifte

Programmaleiding CLIENT,

raadplegen van systemen van partner-

De Belastingdienst/Douane inventariseert

Frederik Heijink

organisaties.

momenteel welke documenten nog fysiek

Lauran Matthijssen
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Kort graag…

In deze rubriek willen
we de lezer laten
kennismaken met de
landbouwattachés.
Contact met hen vindt
vaak alleen telefonisch
plaats. Het is altijd leuk
een persoon die je via
de telefoon kent, op
een andere manier te
leren kennen.

12 vragen aan
Menno van Genne

Wat staat er op uw

dit zonder kennis van het Spaans

Wat is uw grootste irritatie?

visitekaartje?

heel moeilijk gaat en dat hier

Dat ik na drie jaar niet perfect

Op mijn kaartje staat Menno van

zaken worden gedaan op basis

Spaans spreek. In het begin gaat

Genne, Consejero Agrícola. Sinds

van persoonlijk contact.

het leren van een taal heel snel,

augustus 2003 ben ik LNV-Raad in

In het begin zal geïnvesteerd

maar het vervolmaken is een

Buenos Aires, met als werkgebied

moeten worden in het zoeken

moeizaam proces.

Argentinië, Chili en Uruguay.

naar goede lokale vertrouwens-

De functieaanduiding levert in

personen.

het Spaans altijd problemen op,

Aan u de keuze: meer of
minder regelgeving, en welke

omdat agrícola eigenlijk alleen

Wat moet je nooit doen in

wet of regel zou volgens u

op plantaardige productie slaat.

het land waar u werkt?

onmiddellijk op de helling

Doe niet mee aan het bekriti-

moeten?

Wat heeft u het meest

seren van Argentinië, maar wijs

Hoewel het slecht zou zijn voor

verwonderd bij de kennis-

eerder op positieve punten.

de werkgelegenheid – mensen

making met uw werkterrein?

En geen steekpenningen

worden hier ingehuurd om in de

Ik had de neiging om de verschil-

aannemen, want dan is het

rij te gaan staan – zou ik elke

lende landen in Zuid-Amerika

eind snel zoek.

regelgeving willen veranderen

over één kam te scheren, maar

waarbij mensen langer dan tien

de verschillen zijn erg groot.

En wat juist wél?

Zo is Chili beter georganiseerd,

Laat het merken als je niet

gemakkelijker te ‘vatten’ en

tevreden bent over bijvoorbeeld

Wat mist u het meeste

sterker op de export gericht dan

de geleverde kwaliteit.

van Nederland?

Menno van Genne op bezoek

Argentinië. En het vriendelijke

Men neemt hier veel voor lief,

De Nederlandse seizoenen,

bij een kleine zuivelfabriek in

Uruguay voelt zich een beetje

maar klagen helpt.

winter in juli en zomer rond kerst

Tres Arroyos. De fabriek is van

weggedrukt tussen de grote

Walter Zandstra, zoon van

buren Brazilië en Argentinië.

minuten in de rij moeten staan.

went nooit. En pittige oude kaas.
Wat is het toppunt van
plezier in uw werk?

Uw sleutelwoord voor

Wat is op uw werkterrein

Bijdragen aan de totstand-

de toekomst?

de grootste gemiste kans?

koming van een nieuwe handels-

De Nederlandse landbouw kan

Nederland mist hier kansen,

stroom, een joint venture of een

alleen groot blijven door een

omdat ons bedrijfsleven vooral

vruchtbaar contact tussen

sterke internationale oriëntatie.

in oostelijke richting kijkt. In

kennisinstellingen door perso-

Weten wat er in de wereld te

deze regio heeft de Nederlandse

nen of bedrijven met elkaar in

koop is en wat er verkocht kan

zuivel kansen laten liggen door

contact te brengen.

worden. Zoals steeds zullen we

Nederlandse immigranten.

vooral te mikken op handel en te

hierbij prioriteiten moeten

weinig op investeringen.

Noem tenminste één dagelijks

stellen; beter ergens goed

Een land als Nieuw-Zeeland is

terugkerende bezigheid.

aanwezig zijn dan door gebrek

hier heel anders mee omgegaan.

Ondanks de afstand leven we

aan aandacht een mislukking

hier heel dicht bij Nederland.

over je afroepen.

Wat moet iedereen weten

Zo lezen we op het LNV-bureau

over het land waar u werkt?

elke dag de e-mailversie van de

Iedereen die iets wil in deze

knipselkrant van LNV en de

regio, moet zich realiseren dat

web-editie van de NRC.

Berichten Buitenland | nummer 4, 2005 | pagina 5

Voorbij rijst en rauwe vis

Japanners zijn altijd in voor
nieuwe lekkernijen uit het
Westen. Bovendien is Japan
een uitstekende basis voor
de verovering van andere
Aziatische markten.
Dit maakt Japan tot een
land met uitstekende
investeringskansen voor
Nederlandse ondernemers
in de agrarische sector.
Brood is populair aan het worden en daar hoort een Frans imago bij.

Vroeger hield Japan het buitenland op veilige

onderkent dat buitenlandse ondernemingen

Lage zelfvoorziening

afstand. Nederland kan erover meepraten: van

goed zijn voor de werkgelegenheid. En mede

Japan is met zijn 127 miljoen inwoners en

1641 tot 1858 had ons land het exclusieve recht

dankzij het feit dat Renault er op spraak-

tweede grootste economie ter wereld de

om handel te drijven met Japan, zij het vanaf

makende wijze in slaagde het automobiel-

grootste importeur van landbouwproducten.

het eilandje Deshima in de Baai van Nagasaki.

bedrijf Nissan van de ondergang te redden,

De zelfvoorziening, uitgedrukt in calorieën,

Nu, aan het begin van de

21e

eeuw, kijkt

zijn Japanners er nu van overtuigd dat het

bedraagt ongeveer 40%. Het enige product

Japan met heel andere ogen naar het buiten-

binnenhalen van buitenlanders een heilzaam

waarvoor Japan min of meer zelfvoorzienend

land. Het aantrekken van buitenlandse inves-

effect kan hebben op de eigen industrie.

is, is rijst. De bescherming van de rijstmarkt is

teringen is één van de prioriteiten van het

Een sector die daarbij uitstek baat bij kan

de centrale pijler van het landbouwbeleid.

kabinet van premier Koizumi. Het kabinet

hebben, is de levensmiddelenindustrie.

De sterk vergrijsde boerenstand is slechts

‘

voor een zeer beperkt deel afhankelijk van

Japanse consument is
deskundig, kieskeurig en
veeleisend

’
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een landbouwinkomen. Een belangrijke reden
voor de lage zelfvoorziening is vooral ook de
enorme verscheidenheid aan voedsel die vandaag de dag in zwang is in Japan. De dagen
van slechts rijst en rauwe vis waren over toen
Japanse toeristen in de economische hoogtijdagen over de grens gingen kijken.

