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Fonds verlaagt drempel voor kleine
toepassingen
Interview met Martine van IJzendoorn1 door Chris van der Hulst2
Plantenziektenkundige Dienst
HDtt Communicatie advies

Een gewasbeschermingsmiddel op de markt
brengen voor een kleine toepassing is vaak niet
rendabel. Het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen keert jaarlijks maximaal
600.000 euro uit om de toelatingsaanvragen
van deze middelen te stimuleren. Martine van
IJzendoorn is namens de Plantenziektenkundige
Dienst (PD) betrokken bij het fonds. Zij vertelt
waarom het fonds bestaat en wat de criteria zijn
om er financiële steun van te krijgen.

Waarom is er een fonds voor kleine
toepassingen?
“Om teelten te beschermen tegen ziekten, nemen
telers allerlei niet-chemische maatregelen. Ook
zijn gewasbeschermingsmiddelen hard nodig.
Voor sommige Nederlandse gewassen, met name
de kleine teelten, zijn die er echter onvoldoende.

Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het voor
producenten economisch gezien niet interessant
is ze te ontwikkelen. Om een middel toegelaten te
krijgen, moet een producent kosten maken voor
bijvoorbeeld diverse verplichte onderzoeken. Denk
aan residuonderzoek dat nodig is bij gewasbeschermingsmiddelen voor consumptiegewassen.
Is het middel toegelaten maar worden er kleine
hoeveelheden verkocht, dan verdient de producent
die gemaakte kosten onvoldoende terug. En dat
is dus het geval bij middelen voor kleine toepassingen, omdat telers er slechts kleine arealen mee
behandelen of omdat het te bestrijden probleem
incidenteel voorkomt. Om toch ook deze gewassen te kunnen beschermen, biedt het Fonds Kleine
Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen
financiële ondersteuning. Hierdoor wordt de
financiële drempel verlaagd om toelating van een
middel aan te vragen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
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De twee medewerkers die het secretariaat voeren van de Toekenningscommissie: links: Pien van Dael;
rechts Martine van IJzendoorn. Naast hen zijn nog meer mensen betrokken bij het Fonds Kleine Toepassingen.
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(Ctgb). Tot en met 2013 stelt het fonds hiervoor
€600.000,-- per jaar beschikbaar. De financiering
daarvan komt voor 50 procent van het bedrijfsleven en voor 50 procent van het ministerie van LNV.
Nieuw met ingang van dit jaar is dat er ook aanvragen kunnen worden ingediend voor biologische
bestrijders.”
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Wie kan een bijdrage uit het fonds krijgen en
wat zijn de criteria?
“Het zijn vooral vertegenwoordigers van de diverse
land- en tuinbouwsectoren en producenten van
gewasbeschermingsmiddelen die een aanvraag
voor een financiële bijdrage indienen. Zij doen dat
bij het secretariaat van het fonds dat is ondergebracht bij de PD. Het bestuur van het fonds wordt
gevormd door Nefyto en LTO Nederland.
De toekenningscommissie beslist of ze de financieringsaanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel voor een bepaalde teelt inwilligt. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Agrodis en
LTO Nederland en baseert haar besluit op diverse
criteria. Bijvoorbeeld:
• Gaat het inderdaad om een kleine toepassing
en is de ontwikkeling van een gewasbeschermingsmiddel hiervoor dus nauwelijks rendabel

voor de producent?
•L
 ost het toe te laten middel het probleem
structureel op?
• Zijn er al andere middelen toegelaten die
het probleem in die specifieke teelt kunnen
oplossen?
• Is de schade die het probleem veroorzaakt
dusdanig dat een nieuwe toelating nodig is?
• Zijn er andere of aanvullende financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van
het middel, zoals samenwerking met andere
organisaties?
De commissie kan bijvoorbeeld advies geven om
de toelatingsaanvraag ook naar andere gewassen
uit te breiden als dat eenvoudig mogelijk lijkt te
zijn.”

Waar is meer informatie over het fonds te
vinden?
“Het reglement voor een financieringsaanvraag
en het aanvraagformulier staan op
www.gewasbescherming.nl. Mensen die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht
bij het secretariaat van het fonds. E-mail daarvoor
naar fondskleinetoepassingen@minlnv.nl. Bellen
kan natuurlijk ook, naar (0317) 49 62 62.”

Uitgangsmateriaal
Vollegrondsgroenten

Akkerbouw

Bloembollen

Bloemisterij
Glasgroenten

Boomkwekerij en vaste planten
Fruitteelt

In de periode 2000-2008 zijn er, verdeeld over de verschillende sectoren, in totaal 130 aanvragen door
het Fond Kleine Toepassingen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 3.030.000,-.
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