Fytosanitaire sectoractiviteiten en aanpak belemmeringen
Eindrapportage
Inleiding
Inzet op het gebied van fytosanitaire en andere handel belemmerende onderwerpen is over het
algemeen ten gunste van de gehele sector en niet alleen van de VGB leden. Daarom heeft de VGB
beroep gedaan op het PT sierteelt handelsfonds. Een groot netwerk met onder andere nationale en
internationale (branche)organisaties, de Nederlandse en Brusselse overheid is van belang om waar
mogelijk problemen te voorkomen of op te lossen. Belangrijke onderwerpen in 2013 waren de
voorstellen van de EU voor nieuwe fytosanitaire wetgeving, Russische grenssluiting voor agrarische
producten, implementatie van CLIENT Export voor de sierteelt en onderzoeksprojecten zoals PPS
Fytosanitair Robuuste Ketens en Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT).
Beleids- en technisch sectoroverleg
Overleg tussen overheid en bedrijfsleven is van belang voor het handelsverkeer in de plantaardige
sector, zowel preventief als probleemoplossend. Dit is beleidsmatig en technisch ingestoken. De VGB
is hier nadrukkelijk bij betrokken. Het gaat hierbij om het Programmaoverleg Fytosanitair beleid met
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV), het halfjaarlijks overleg
Markttoetredingsteam Fytosanitair van Min. EZ / dir. PAV naast het vele ad hoc contact,
Klankbordgroep Tuinbouw van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, technisch overleg tussen
NVWA en FloraHolland, VBN en VGB en verder sectorconsultaties over IPPC regelgeving en pest risk
analyses.
Onderzoek betrokkenheid
De VGB levert inbreng bij de PPS Fytosanitair Robuuste Ketens, een uitvloeisel van het
beleidsoverleg met de directie PAV van Ministerie van EZ. Verder is de VGB betrokken bij de aanpak
van enkele fytosanitaire problemen in het land van export in het project Smart Fyto Check. Dit geldt
ook voor het project Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) waarbij enkele
sierteeltgewassen worden getoetst.
Handelsbevordering
In dit kader verstaat de VGB hieronder het preventief voorkomen van fytosanitaire en andere
handelsbeperkende maatregelen, maar ook het aandragen van mogelijkheden om zich voordoende
problemen op te lossen.
VS
VGB en VBN pleiten op verzoek van handel en productie al enige jaren om de export van
snijchrysanten weer naar de VS te kunnen exporteren. Het Team Markttoetreding Fytosanitair van het
ministerie van EZ en NVWA hebben in overleg met de VS goede stappen gezet (in 2014 is dit
gerealiseerd).
Russische Federatie
De Russische Federatie (RF) heeft een al langer lopende situatie waarbij producten van de RF niet
naar de EU mogen i.v.m. het niet voldoen aan de EU fyto-eisen, de grens gesloten voor grote groepen
agrarische producten uit de EU. Uiteindelijke bleek er ruimte voor export van planten die aan bepaalde
voorwaarden voldeden. Snijbloemen werden niet getroffen door deze RF maatregelen.
Export informatie derde landen
Regelmatig wordt de VGB gevraagd om informatie over landeneisen voor de export naar derde
landen.
China
Om de insleep van Tijgermug bij de import van Lucky Bamboo (Dracaena sanderiana) uit China tegen
te gaan heeft de VGB en de importeurs ingezet op een toelating van Vectobac en op verbreding van
de toepassing van een Dimilin formulering. (In 2014 is dit gerealiseerd).
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CLIENT Export
Client Export is het elektronische systeem voor de agrarische sector met een specifieke module voor
sierteelt / groente en fruit voor de aanvraag van fytosanitaire export keuringen en bijbehorende
documenten. De vaak ingewikkelde eisen van landen van bestemming van de export en reeds
bestaande systemen van de bedrijven, zorgen voor een lastige implementatie. De VGB zit de
werkgroep implementatie sierteelt voor.
Overleg EU / Brussel
Naast enkele reguliere bijeenkomsten van DG SANCO en DG Trade is heel veel aandacht besteed
aan overleg over het voornemen van de Europese Commissie te komen tot een nieuw pakket aan
wetgeving op veterinair én fytosanitair gebied, het verkeer in plantaardig uitgangsmateriaal en de
gehele controle op dit werkveld. Belangrijk voor het bedrijfsleven is dat binnen de randvoorwaarden
van het fytosanitaire beleid de technische en administratieve lasten niet groter worden dan strikt
noodzakelijk. Veel is/wordt overlegd met het ministerie van EZ en de brancheorganisaties in de
plantaardige sector, ook internationaal met organisaties Union Fleurs, Freshfel, Europatat en Copa.

2

