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Plantaardige producten naar
landen buiten de EU
Fytosanitaire eisen van ‘derde landen’ stellen
onder andere dat Nederlandse plantaardige
exportproducten vrij moeten zijn van
schadelijke organismen. Soms levert dat
problemen op, omdat het niet mogelijk is om
aan de eisen te voldoen. Of omdat de kosten
voor te nemen maatregelen zo hoog zijn, dat
exporteren niet meer lonend is.
Op het ministerie van Economische Zaken
maakt het derde landenteam markttoegang
fytosanitair samen met het team internationaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich sterk om markttoegang
voor uitgangsmateriaal, planten en plantaardige producten in landen buiten de Europese
Unie te behouden en te vergroten.
De eisen in deze landen worden soms
aangescherpt en gekeken moet worden of en
hoe Nederlandse telers en de handel aan deze
eisen kunnen voldoen. Deze ontwikkelingen
kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de
Nederlandse exportmogelijkheden.
Daarnaast wordt ingezet op capaciteitsopbouw. De ervaring leert dat door proactief
te opereren bepaalde handelsbelemmeringen

kunnen worden voorkomen. Bilaterale
projecten en activiteiten zoals het geven van
een training, het organiseren van een
workshop of studiebezoek voor experts zullen
effectief worden ingezet.

Investeren in relaties
Vaak geven landen zelf aan dat ze graag
technische ondersteuning van Nederland
willen ontvangen en, zeker in die gevallen
waar deze vraag goed aansluit bij de (fytosanitaire) mogelijkheden van het Nederlands
bedrijfsleven, wordt er expertise gedeeld en
geïnvesteerd in goede relaties.
Het is de Nederlandse overheid, die in afstemming met de koepelorganisaties en in overleg
met de autoriteiten van de importerende landen
bespreekt hoe handel zo soepel mogelijk kan
plaatsvinden en welke garanties de Nederlandse
overheid kan geven op de eis dat zendingen vrij
zijn van schadelijke organismen. Een dergelijk
overleg kan de sector niet zelf voeren; de
overheid moet een raamwerk creëren waarbinnen de sector kan handelen.
Inzet op markttoegang is dan ook één van de
prioriteiten van het Nederlandse exportbeleid

Prioritaire landen
Met de verschillende stakeholders is op basis
van het belang en potentieel van een markt,
lopende fytosanitaire dossiers, en signalen uit
het veld een lijst van prioritaire landen
opgesteld. Dit betekent dat de inzet zich dit
jaar in eerste instantie vooral zal richten op
deze groep landen (zie het overzicht).
Voor 2013 is een groot aantal uitgaande en
inkomende fytosanitaire missies gepland,
al dan niet in combinatie met missies van
bewindslieden of in het kader van de
landbouwwerkgroepen. Dit jaar betreft dat
onder meer Rusland, China, Verenigde Staten,
Canada, India, Vietnam, Zuid-Korea, Brazilië,
Mexico, Turkije, Egypte en de Maghreblanden. Deze missies worden nauw afgestemd
met de landbouwraden/-attachés op de Nederlandse ambassades.

om het bedrijfsleven te ondersteunen.
Bovendien sluit deze inzet zeer goed aan bij de
wensen van de economische topsectoren Agro
& Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.
Immers, het openen en behouden van
markten buiten de Europese Unie is een
belangrijke voorwaarde voor het succes en
het versterken van de exportpositie van de
Nederlandse land- en tuinbouwsector.

Koepelorganisaties en keuringsdiensten
Een goede afstemming met de Nederlandse
koepelorganisaties is cruciaal voor het
fytosanitaire derde landenwerk. Er vindt dan
ook regelmatig overleg plaats met de
organisaties Anthos, FrugiVenta, NAO,
Plantum en VGB. Op deze wijze worden de
twee teams van EZ en NVWA gevoed met
nieuwe signalen uit de markt en wordt
informatie gedeeld over de laatste fytosanitaire ontwikkelingen in de prioritaire landen
voor de plantaardige sector.
Van belang is ook dat de contacten en relaties
met de fytosanitaire autoriteiten in de
betreffende landen goed zijn en blijven.
Uiteraard leveren de landbouwraden/-attachés
en landbouwassistenten op de Nederlandse
ambassades daaraan een belangrijke bijdrage.
Zij vormen onze oren en ogen in het buitenland en signaleren ontwikkelingen. Verder
worden met regelmaat uitgaande missies
georganiseerd en buitenlandse delegaties in
Nederland ontvangen. Ook de Nederlandse
keuringsdiensten KCB, BKD, NAK en Naktuinbouw spelen hierbij een belangrijke rol, in

zowel het programma als bij de voorbereiding
van fytosanitaire dossiers door de NVWA.
Verder is een goede coördinatie en afstemming
met Brussel heel belangrijk. De Europese
Commissie voert regelmatig overleg met de
autoriteiten in derde landen en het is belangrijk dat het Nederlandse standpunt daar goed in
wordt meegenomen. Vooral in dossiers over
fytosanitaire markttoegang waar meerdere
lidstaten problemen ondervinden, wordt
gezamenlijk met de Commissie opgetrokken.

Verder bestaat het voornemen om het
Nederlands bedrijfsleven in 2013 via de
koepelorganisaties (nog) meer te informeren
over de uitkomsten van bilateraal overleg met
derde landen en nieuwe fytosanitaire eisen en
ontwikkelingen in deze landen. Naast het
aandragen en publiceren van artikelen op
sites en in nieuwsbrieven van koepelorganisaties en vakbladen als deze, is het plan om
jaarlijks een aantal bijeenkomsten over
markttoegang in ons land te organiseren.
Derde landenteam Markttoegang Fytosanitair

Prioriteitslanden voor Markttoegang Fytosanitair
Noord-Amerika
Verenigde Staten, Canada
Latijns-Amerika
Mexico, Brazilië, Argentinië, Chili, Colombia, Cuba (incl. cluster
Midden-Amerika)
Afrika
Egypte, Algerije, Tunesië, Marokko, Kenia, Zuid-Afrika en
Ethiopië
Midden-Oosten
Saoedi-Arabië en Libanon
West- en Midden-Europa
Noorwegen, Servië
Oost-Europa en Centraal-Azië
Russische Federatie, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan, Turkije,
Israël
Azië
China, Japan, India, Indonesië, Zuid-Korea, Taiwan, Vietnam,
Maleisië, Thailand
Oceanië
Nieuw-Zeeland, Australië
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Het Nederlandse
bedrijfsleven exporteert
jaarlijks voor circa
€ 20 miljard aan
bloembollen, zaden,
stekken, pootaardappelen,
groenten, fruit,
sierteeltproducten en
aanverwanten. Ruim 15%
hiervan gaat naar de
zogenoemde ‘derde
landen’(buiten de Europese
Unie). Deze producten
moeten voldoen aan de
fytosanitaire eisen van het De Nederlandse inspanning voor markttoegang
land van bestemming.

