Kwartiermaker Brancheorganisatie Voedingstuinbouw
Doel en aanpak
Dit project had tot doel om de mogelijkheden voor een Brancheorganisatie (‘BO’) naar Europees
model te verkennen en bij voldoende draagvlak op te richten en voor erkenning voor te dragen bij
‘het Ministerie van EZ. Onder Europese regelgeving (EU verordening 1308/2013) is het mogelijk dat
deze zogenaamde Brancheorganisaties kunnen worden opgericht door ledenorganisaties die
ondernemingen in de land- en tuinbouw vertegenwoordigen. De projectleider die was aangesteld
door (Z)LTO, Frugi Venta en NFO kwam tot de conclusie dat er voldoende draagvlak is voor de
oprichting van de BO en het indienen van een erkenningsaanvraag bij EZ.
De BO is 20 augustus 2015 formeel opgericht (in de vorm van een vereniging), de statuten en
andere verplichte documenten zijn opgesteld in onderling intensief overleg en een eerste
bestuursvergadering is gehouden.
De BO draagt de naam ‘Brancheorganisatie G&F Nederland. EZ buigt zich momenteel (eind
2015) over de erkenningsaanvraag die is ingediend. Verder is er onderzocht hoe het programma
‘Energiebesparing Glastuinbouw’ (EBG-programma) in de nabije toekomst kan worden ingediend
als AVV.

Brancheorganisatie G&F Nederland
G&F Nederland is een Brancheorganisatie naar Europees model. (Z) LTO, GroentenFruit Huis en

NFO hebben deze organisatie opgericht en zijn ook de leden (dragende organisaties) van de
vereniging G&F Nederland. Vertegenwoordigers van deze drie organisaties vormen het bestuur.
G&F Nederland heeft tot doel de concurrentiekracht, duurzaamheid en het innovatievermogen
van de ondernemingen in de keten van teelt en handel van groenten en fruit te bevorderen en
bewaken. Met als doel de afzet van deze producten te bevorderen en tegemoet te komen aan de
wensen van de consument.
Door zich als keten op deze manier te organiseren, kan de sector bij het ministerie van
Economische Zaken voorstellen indienen om voorschriften algemeen verbindend te verklaren.
Door deze manier van organiseren kunnen ook bedrijven die geen lid zijn van een van de
dragende organisaties worden vallen onder de werkingssfeer van een algemeen verbinden
voorschrift. Het grote voordeel daarvan is dat een hele sector of keten kan worden betrokken in
het voorstel. De groenten en fruitsector in Nederland is erg belangrijk voor de Nederlandse
economie en heeft grote maatschappelijke waarde vanwege de gezonde eigenschappen van
groenten en fruit. Om deze positie te versterken en te behouden in de toekomst kan het zinvol
zijn dat bepaalde voorschriften kunnen worden opgelegd aan bedrijven in de gehele keten.
Dergelijke voorschriften kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op Onderzoek & innovatie,
Duurzaamheid, Voedselveiligheid & kwaliteit en Fytosanitaire preventie.
G&F Nederland vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven actief wordt betrokken bij het tot stand
brengen van algemeen verbindend verklaarde voorschriften. Dit omdat alleen díé voorstellen die
breed draagvlak genieten, uiteindelijk ook zullen worden geaccordeerd door het ministerie van
Economische Zaken. Voorstellen worden bij voorkeur aangedragen door ondernemers
Indien vanuit de bestaande inspraakorganen van de dragende organisaties blijkt dat er behoefte
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is aan een algemeen verbindend verklaard voorschrift, dan zal binnen G&F Nederland een
projectgroep worden opgericht. G&F Nederland faciliteert de belangenorganisaties bij voorstellen
die zij verbindend willen verklaren. Deze voorstellen moeten aantoonbaar draagvlak hebben bij
de ondernemers.
G&F Nederland heeft een bestuur en een ambtelijk secretaris.
De mogelijkheden en kansen om het EBG-programma voor de glastuinbouw als eerste als
algemeen verbindend voorschrift voor te dragen zijn verkend in de projectperiode, in goed
overleg met LTO Glaskracht. De intentie is uitgesproken om met inachtneming van de geldende
regels, dit programma in te dienen zodra dat mogelijk is- ook in praktische en financiële zin. Er
zijn ten slotte ook verkennende gesprekken gevoerd met BO’s in andere sectoren over de
(on)mogelijkheden van een uitvoeringsorganisatie in de toekomst.
Pas nadat G&F Nederland officieel erkend is kan zij pas volgens bovenstaande werkwijze gaan
werken.

