Zelfregulering in de bloemisterij
Thema: Fytosanitair beleid
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Uitgangspunt
In 2004 en 2005 zijn de mogelijkheden verkend hoe de bloemisterij
kan besparen op kosten van fytosanitaire inspecties. Daarvoor
zijn zowel import- als exportcases ontworpen, waarbij door middel
van zelfregulering zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij private
partijen ligt, maar waarbij geen concessies gedaan worden aan het
fytosanitair garantieniveau.

Onderzoek
De praktijkcases zijn in samenwerking met bedrijven verder
uitgewerkt en doorgerekend. Nagegaan is wat er maximaal haalbaar
is en wat dit betekent voor de deelnemende bedrijven in termen van
besparing op kosten, tijd en arbeid. Er is onderscheid is gemaakt
tussen besparing als gevolg van de invoering van Plantkeur,
verbetering van de efficiency en de invoering van zelfregulering.

Resultaten
De resultaten laten zien dat er mogelijkheden zijn om te besparen
op inspectiekosten bij de import en export van uitgangsmateriaal.
De economische prikkel is sterk aanwezig om geen enkel risico te
nemen. Door middel van certificering zou de werkwijze van deze
bedrijven internationaal erkend moeten worden. Bij de export van
eindproducten is het ook mogelijk om dit systeem in te voeren.
Bij de import daarvan zijn de perspectieven minder gunstig.
Belangrijk is echter dat er binnen de huidige wettelijke kaders ook
mogelijkheden zijn om de doorlooptijd van inspecties te bekorten.

De praktijk
De uitwerking en doorrekening van de cases mag niet worden
opgevat als een blauwdruk voor het toekomstige systeem.
Voor een systeem van zelfregulering moet tenminste internationaal
draagvlak zijn. Als dat niet aanwezig is, kan invoering schadelijk
zijn voor het imago en daarmee voor de exportpositie van de
bloemisterij op de lange termijn.
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