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Kleine boeren veroveren
terrein in Tsjechië
Het gezinsbedrijf van Leo Suchy in Slavetin nad Ohri is door de Association of Private
Farming of the Czech Republic uitgeroepen tot boerderij van het jaar. Een jaarlijks
terugkerend gebeuren waarmee deze associatie voorbeeldgezinsbedrijven in het zonnetje
zet. Het in de Nederlandse primaire landbouwsector zo gebruikelijke gezinsbedrijf is in
Tsjechië veel minder vanzelfsprekend. Reden om in dit artikel eens nader aandacht te
besteden aan deze in de volksmond als private farmers aangeduide personen.

Veertig jaar communisme heeft de

geregistreerd. Slechts iets meer dan 8.000 van

3 miljoen grondeigenaren. De ruim 8.000

Tsjechische gezinsbedrijven geen genadeklap

hen ontlenen hun inkomen aan het agrari-

private farmers bewerken 27% van het totale

kunnen toedienen. Na de politieke omwente-

sche bedrijf. De overigen die na de omwente-

landbouwareaal in Tsjechië (4,2 miljoen ha).

ling in 1989-1990 was er - in tegenstelling tot

ling hun land hebben teruggekregen, boeren

De gemiddelde bedrijfsgrootte varieert.

bijvoorbeeld een land als Polen - in Tsjechië

niet actief of slechts zeer marginaal.

Bedrijven van meer dan 1.000 ha zijn geen

vrijwel geen gezinsbedrijf meer over.

uitzondering. Naast de private farmers kent

Vanaf eind jaren veertig werden de bezittin-

Gezinsbedrijf versus grootschaligheid

Tsjechië - evenals Slowakije - zowel qua

gen van de boeren geconfisqueerd en in

Door het proces van eigendomsoverdracht na

bedrijfsomvang als perceelgrootte zeer

coöperaties ondergebracht. In de eerste jaren

de omwenteling wordt de Tsjechische land-

grootschalige agrarische bedrijven.

na de omwenteling kregen de meeste boeren

bouwsector nu gekenmerkt door een dualisti-

Deze grootschalige bedrijven (circa 5% van

of hun nabestaanden hun bezittingen terug

sche bedrijfsstructuur. De verhoudingen in

de geregistreerde landbouwbedrijven) zijn

of ze werden op andere wijze gecompen-

landeigendom en bedrijfsstructuren zijn

ontstaan uit (voormalige) coöperaties of

seerd. Anno 2005 staan er maar liefst 35.000

verre van optimaal. Ruim 90% van de land-

tot vennootschappen omgevormde

‘natuurlijke personen’ als landbouwbedrijf

bouwgronden wordt gepacht van meer dan

coöperaties.
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Leo Suchy in Slavetin nad Ohri is door de
Association of Private Farming of the Czech
Republic uitgeroepen tot boerderij van het jaar.

Deze coöperaties (698) en vennootschappen

het juist hierdoor dat de private farmers een

(2110) bewerken zo’n 75% van de landbouw-

groep enthousiaste en flexibele ondernemers

gronden.

vormen, met gemiddeld vaak betere bedrijfsresultaten dan de grootschalige coöperaties

Uitkopen voor eigen rekening

of zelfs (niet goed gemanagede) vennoot-

De verhalen van de private farmers vertonen

schappen. Vooral de wat grotere familie-

veel overeenkomsten. Het voormalige regime

bedrijven opereren vaak zeer efficiënt.

liet extreem grote, voor de industriële landbouw gebruikte percelen na, ontdaan van alle

Gemengde bedrijfsvoering

natuurlijke obstakels als heggen, water- en

Uit het oogpunt van risicospreiding voeren

moerasgebieden, scheidingspaden en akker-

veel private farmers een gemengd bedrijf.

wegen met lanen en bomen. Het land dat de

Echt gespecialiseerde bedrijven zijn er (nog)

boeren terugkregen, werd vaak aan coöpera-

nauwelijks. De akkerbouw staat veelal

ties onttrokken. De bijbehorende huizen en

gedeeltelijk ten dienste van de veehouderij-

gebouwen bevonden zich zonder uitzonde-

tak: het veevoer wordt op het bedrijf zelf

ring in erbarmelijke staat. Veel boeren konden

geproduceerd. Vooral binnen deze categorie

hun eigen grond niet terugkrijgen en moes-

agrarische bedrijven worden - naar Tsjechi-

ten genoegen nemen met andere grond.

sche maatstaven - veel interessante initiatieven genomen: productie en verwerking van

Illustratief is het verhaal van de familie

biologische geitenmelk, game-farming en -

Svoboda in Moravské Budejovice. In 1993

vooral de laatste jaren sterk in opkomst -

kreeg vader Svoboda 23 hectare land terug.

agro-toerisme.

Het oorspronkelijke boerenbedrijf lag inmid-

van inkomsten. Hierdoor tonen ze niet bijster

dels midden in het dorp, dat gedurende de

Slecht ontwikkelde grondmarkt

veel interesse in wat er precies met hun land

afgelopen 40 jaar sterk was uitgebreid. Dus

De gezinsbedrijven hebben de landbouw-

gebeurt. Dit is ook niet bevorderlijk voor de

kreeg de familie Svoboda een ander aan de

grond gedeeltelijk in eigendom en in pacht.

mobiliteit. De grondmarkt is nog steeds

coöperatie onttrokken stuk land toegewezen

Aankoopprijzen variëren en kunnen op een

slecht ontwikkeld.

met een aantal bouwvallige gebouwen. De
grond onder de gebouwen behoorde echter
toe aan meer dan tien eigenaren (hun oorspronkelijke landbouwgrond was door het
regime voor de coöperatie geconfisqueerd).
De afgelopen tien jaar heeft de familie Svoboda al deze eigenaren uit eigen zak moeten
uitkopen. Dit verklaart deels waarom veel private farmers het land waar zij in principe recht-

‘

Private farmers boeren vaak
beter dan grootschalige
coöperaties

’

matig eigenaar van zijn, niet terugclaimen.

toplocatie als het stroomgebied van de Elbe

Tegengestelde belangen

Enthousiaste en flexibele ondernemers

(rond Pardubice/Hradec Kralove) oplopen tot

Veertig jaar landbouwpolitiek gericht op

Veel private farmers hebben na de restitutie

wel meer dan ¤ 6.000 per hectare.

ondersteuning van de industriële massapro-

het boerenvak moeten leren. Zo is boer van

Pachtprijzen variëren van ¤ 15 (in een berg-

ductie en sociale stabiliteit van de sector kan

het jaar Leo Suchy van huis uit technisch

achtig gebied) tot ¤ 70 (in het stroomgebied

natuurlijk niet zomaar ongedaan worden

ingenieur. Hij woonde van jongs af aan tot

van de Elbe) per ha per jaar. Er wordt meestal

gemaakt. Maar de Association of Private Farm-

het moment van teruggave van het bedrijf in

op basis van meerjarige contracten (5 tot

ing of the Czech Republic, de overkoepelende

Praag, waar hij ook werkte. De start is voor

7 jaar) gewerkt. Goede landbouwgrond is

organisatie van private farmers, vindt dat het

velen ook op financieel gebied zwaar

moeilijk te krijgen, zowel in eigendom als in

sneller moet en kan. De associatie meent dat

geweest. Het wordt langzamerhand iets

pacht. Door langjarige contracten ligt veel

politiek Praag de gezinsbedrijven vandaag de

beter, maar nog steeds is de Tsjechische

grond nog vast in de coöperaties. Veel grond-

dag nog steeds structureel benadeelt ten

banksector zeer terughoudend in het finan-

eigenaren zijn eigenaren op afstand.

opzichte van de grootschalige bedrijven.

cieren van de agrarische sector. Misschien is

De grond is voor hen nauwelijks een bron

Belangrijk punt op de agenda van de associa-

Berichten Buitenland | nummer 7/8, 2005 | pagina 3

Boerderij van het jaar
De familie Suchy heeft een boerenbedrijf van 420 ha, waarvan 100 ha in eigendom en
320 ha in pacht. De familie verbouwt granen, oliezaden, groen- en veevoer voor de
eigen veestapel: 140 runderen (Tsjechisch roodbont X Montbeliard), waarvan er 75 wor-

recordoogst) en gestegen kostprijzen van

den gemolken en de stierkalveren tot 500-600 kg worden afgemest, wat varkens en

benodigde input zoals diesel. Het belang van

struisvogels. Daarnaast houdt de familie op het bedrijf een pension met 20 bedden.

de akkerbouw in het algemeen en van gra-

Naast alle zes de familieleden, werken er twee seizoenarbeiders op het bedrijf. Zo ziet

nen in het bijzonder is groot in Tsjechië.

een typisch gezinsbedrijf er in Tsjechië ongeveer uit.
Toekomstverwachting
Toch is de toekomstverwachting binnen en
over de Tsjechische agrarische gezinsbedrijtie is onder meer het aanpakken van de hui-

Landbouwbeleid het gezinsbedrijf een cen-

ven beslist niet negatief. Vooral in deze groep

dige grondeigendomsverhouding, één van de

trale positie inneemt, zou de nationale uit-

treft men ondernemende, efficiënte en flexi-

belangrijkste beperkende factoren voor de ver-

werking van Brusselse wetgeving vaak zijn

bel opererende bedrijven met positieve

dere ontwikkeling van de sector. De grote

toegespitst op de grootschalige ‘industriële’

bedrijfsresultaten aan. De categorie gezins-

agrarische bedrijven die voor het merendeel
pachten en de private farmers hebben op dit
gebied duidelijk tegengestelde belangen. De
politiek voert aan dat ruilverkaveling nu eenmaal langzaam verloopt, er met de identificatie van de percelen van de eigenaren in open
terrein hoge kosten gemoeid zijn en daadwerkelijke (individuele) toegang tot de aaneengeregen landbouwpercelen vrijwel onmogelijk

‘

Huidige grondeigendomsverhouding remt ontwikkeling
landbouwsector

is. Volgens de Association for Private Farming

’

is het wel degelijk mogelijk, alleen zou de

bedrijven, die een sterke lobby in politiek

bedrijven zal de komende jaren aan belang

(politieke) wil hiertoe ontbreken.

Praag hebben. Niet zelden kan de kleinschali-

toenemen. Dit zal vooral ten koste gaan van

ger categorie familiebedrijven slecht uit de

de coöperaties. Het aandeel van het land-

Voor- en nadelen van EU-lidmaatschap

voeten met deze nationale wetgeving of deze

bouwareaal dat zij bewerken (nu 27%) zal

Vooral in de aanloop tot de toetreding heb-

werkt in hun nadeel. En hoewel de subsidies

naar verwachting toenemen, hoewel het aan-

ben de bedrijven veel moeten investeren om

in het eerste jaar na toetreding tot de EU met

tal gezinsbedrijven waarschijnlijk zal dalen.

aan de EU wet- en regelgeving te kunnen vol-

20-30% zijn gestegen (en in de toekomst met

Ook hier zal dus schaalvergroting optreden.

doen. De toetreding tot de EU heeft tot toe-

de infasering verder zullen toenemen), wordt

name in de administratieve lasten geleid.

dit volgens veel private farmers tenietgedaan

Patricia de Vries-van Loon

Ofschoon dat in het Gemeenschappelijk

door de lage graanprijzen (vanwege de

LNV-Raad Praag
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Kort graag…
In deze rubriek willen we
de lezer laten kennismaken met de landbouwattachés. Contact met hen
vindt vaak alleen
telefonisch plaats.
Het is altijd leuk een
persoon die je via de
telefoon kent, op een
andere manier te leren
kennen.

12 Vragen aan Carel Heringa
LNV-Bureau Madrid, van links naar rechts: Dennis van der Veer (AM), Carel Heringa (LNV-Raad),
Frau Antje (tijdelijke kracht, tevens levend kunstwerk), María Luisa Sarazá (TA)

Wat staat er op uw visitekaartje?

Wat is op uw werkterrein de

Nederland beter is of dat wij het

Aan u de keuze, meer of minder

LNV-raad in Spanje, Portugal en

grootste gemiste kans?

beter weten, want dat is niet zo.

regelgeving en welke wet of regel

Marokko. Op mijn Spaanstalige

Dat weet ik pas als ik hier wegga.

visitekaartjes staat Carlos

zou volgens u onmiddellijk op de
En wat juist wèl?

helling moeten?

Heringa, maar op mijn Neder-

Wat moet iedereen weten over

Blij zijn dat je hier mag zijn, want

Minder regelgeving. Maar er

landse en Marokkaanse kaartjes

de landen waar u werkt?

dat is wèl zo.

hoeft niet zo veel op de helling.

heet ik gewoon Carel.

Dat het mooie landen zijn, waar

Het is voldoende dat wanneer

vriendelijke mensen wonen en

Wat is het toppunt van plezier in

iemand iets fout doet (zoals ille-

Wat heeft u het meest verwon-

waar je lekker kunt eten en

uw werk?

gaal gebruik van groeibevorde-

derd bij de kennismaking met uw

drinken.

Ik beleef het meeste plezier wan-

raars of dierenmishandeling tij-

neer ik iemand snel kan helpen

dens transport) er én snel én
hard wordt opgetreden.

werkterrein?
Dat er in Nederland meer

Wat moet je nooit doen in de

en wanneer de sfeer op het

macho’s rondlopen dan hier. Ik

landen waar u werkt?

bureau goed is.

heb er hier nog geen één gezien.

Denken of zeggen dat het in

Welke Nederlandse gewoonte
Noem ten minste één dagelijks

mist u niet, nu u in het buiten-

terugkerende bezigheid die niet

land gestationeerd bent?

met uw werk te maken heeft.

Ik mis niet de onder veel studen-

Slapen.

ten opgang doende gewoonte
om niet te groeten of gedag te

Wat is uw grootste irritatie?

zeggen en ‘hoezo?’ te vragen als

Dat procedures vaak als belang-

je alleen maar zegt dat het mooi

rijker worden beschouwd dan de

weer is.

zaak waarom het gaat. Wanneer
bijvoorbeeld is afgesproken om

Uw sleutelwoorden voor de

eens in de maand bijeen te

toekomst?

komen, dan irriteert het me als

Samenwerking, vriendelijkheid

men bij spoedgevallen toch aan

en respect.

die datum wil vasthouden met
het argument ‘zo-is-het-nu-eenLNV-Steunpunt Portugal, Paula Geadas
(AM op LNV-Steunpunt Lissabon, Portugal)

maal’.
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Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen door middel van
duurzaamheidscan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel ondernemers op de agenda.
Helaas leert de praktijk dat nogal wat ondernemers niet goed weten hoe ze hieraan invulling
kunnen geven. Om ondernemers in de agribusiness daarbij te helpen, heeft het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een instrument voor zelfanalyse ontwikkeld: de duurzaamheidscan.

De duurzaamheidscan is gratis en is bedoeld
voor ondernemers in alle schakels en sectoren van de agribusiness. En dan vooral voor

People

bedrijven vanaf vijf werknemers. Ook advi-

Transparantie

seurs kunnen de scan in hun contacten met
ondernemers gebruiken.
Verbeterpunten zichtbaar maken

Dier en welzijn
Voedselveiligheid
Genetische modificatie
Voedsel en gezondheid
Geluids- en stankoverlast
Emancipatie en mensenrechten

Stakeholderdialoog

Visie

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsomstandigheden

De duurzaamheidscan gaat systematisch in
op alle facetten van MVO. In de scan zijn

Overeenkomst en beginselverklaringen
Keurmerken en certificaten
Lidmaatschappen
Planet
Profit
Lucht
KetenPersoneelsmanagement
Water
afstemming
Kwaliteitsmanagement
Bodem
Externe orriëntatie
Kennismanagement
Toegevoegde waarde
Risicomanagement
Afval
Veranderingsvermogen
KetenmanageEnergie
ment
Governance
Mineralen

naast de 25 duurzaamheidthema’s ook
enkele algemene managementconcepten

Prestaties

opgenomen die een positieve invloed hebben op de duurzaamheidprestaties van een
bedrijf. Daarnaast is er aandacht voor enkele
managementinstrumenten die een belangrijke functie vervullen bij het doorvoeren van
een duurzaamheidstrategie in een bedrijf.

Natuur en landschap
Gewassenbeschermingsmiddelen
Grondstoffen, hulpstoffen en materieel

Doelstellingen

Liefdadigheid
Stimulering van lokale economie
Mededinging fair trade en corruptie

Door het invullen van de scan krijgt een
ondernemer een spiegel voorgehouden die
laat zien welke verbeterpunten mogelijk zijn.

Monitoring

Maatregelen

Aan de hand hiervan kan een ondernemer
makkelijker een duurzaamheidstrategie formuleren en doorvoeren in zijn bedrijf.
Verantwoording

Opzet duurzaamheidscan
De duurzaamheidscan is opgebouwd uit drie

Schematische voorstelling van de duurzaamheidscan.

pijlers: People, Planet en Profit (‘Triple-P’).
Deze drie pijlers zijn onderverdeeld in de
25 verschillende duurzaamheidthema’s die de

onderdelen de duurzaamheidprestaties van

visie worden vervolgens doelstellingen

kern vormen van maatschappelijk verant-

een bedrijf. Om een duidelijk beeld te krijgen

geformuleerd, maatregelen genomen en

woord ondernemen. Om deze thema’s goed

van de maatschappelijke wensen, start de

verantwoordelijkheden vastgelegd. Het is

te kunnen managen, is het belangrijk dat alle

managementcyclus met het voeren van

belangrijk dat de ondernemer transparant

onderdelen van de managementcyclus wor-

stakeholder-dialogen. Met behulp van deze

over de duurzaamheidprestaties van zijn

den doorlopen (zie de schematische voorstel-

informatie kan de ondernemer een visie over

bedrijf communiceert, zodat stakeholders

ling van de scan). Gezamenlijk bepalen deze

duurzaamheid ontwikkelen. Vanuit deze

hun beeld van het bedrijf kunnen bijstellen.
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Het ministerie van LNV hecht grote waarde aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarlijks reikt zij daarom de MVO-trofee uit.

Testbedrijf aan het woord:
“Witte vlekken kwamen aan het licht”
“Als bedrijf zetten wij ons al enige jaren in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De analyse met de duurzaamheidscan maakte ons echter duidelijk dat er op
het gebied van algemeen management en de verschillende duurzaamheidthema’s nog
een te groot aantal ‘witte vlekken’ zijn. Zo ontbreekt het aan een integrale duurzaamheidstrategie en is er geen duidelijke prioritering ten aanzien van specifieke duurzaamDe duurzaamheidscan kent diverse toepass-

heidthema’s. Verder hebben we geen scherp omschreven beleid met heldere doelstel-

ingen. Zo kan de scan ook gebruikt worden

lingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor is het

als checklist bij het meten van duurzaamheid-

lastig om binnen alle lagen van de organisatie actief met duurzaamheid aan de slag te

prestaties en voor het kiezen/invullen van

gaan. Medewerkers van het LEI en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan ons bedrijf

relevante aspecten voor duurzaamheidlabels

nu helpen om deze knelpunten aan te pakken. Naar verwachting zal hierdoor het

en -keurmerken, het inzetten van verbeter-

draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen onze organisatie

trajecten door (groepen van) bedrijven, het

worden vergroot.”

samenstellen van een duurzaamheidverslag,
of het opzetten van een stakeholder-dialoog.
De Duurzaamheidscan staat op de website

Duurzaamheidscan agrosector: Een instru-

De scan is uitgevoerd in Microsoft Excel.

van het LEI (www.lei.nl) onder:

ment voor zelfanalyse door bedrijven.

Bedrijven hebben dus geen afzonderlijke soft-

Onderzoek > Tools & Software.

Voor meer informatie over de scan kunt u

ware en uitgebreide handleidingen nodig om

Het bijbehorende onderzoeksrapport is op

terecht bij Koen Boone, tel.:

de duurzaamheidscan uit te voeren. De scan

dezelfde site te vinden onder:

070 - 3358235, Koen.boone@wur.nl

is vooraf uitvoerig getest bij vijf Nederlandse

Publicaties > Rapporten: Boone, J.A. en

of Eric ten Pierick, tel.:

bedrijven uit de agribusiness.

E. ten Pierick (2005).

070 - 3358159, Eric.tenpierick@wur.nl
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Visserijsector Chili in de lift
De vissector in Chili zit in de lift. In 2004 groeide de sector met 22%, terwijl het
gemiddelde groeipercentage 6,1 bedroeg. Qua werkgelegenheid is de vissector de op
twee na snelst groeiende sector van het land. Chili wil voor 2012 een verdubbeling van
de visexport realiseren. Daarmee moet het exportcijfer in de buurt van de US$ 3 miljard
komen. Buitenlandse investeringen in de zeevisserij door bedrijven uit de EU-landen
zijn alleen mogelijk door participatie in of overname van Chileense bedrijven.

Hoewel de visconsumptie met 8 kg per

van Santiago is horsmakreel de belangrijkste

ning, maar slechts 100 gebruiken de vergun-

inwoner per jaar niet erg groot is, is Chili

vis (quotum circa 1,5 miljoen ton, 1/3 bestemd

ning actief. Bij aanlanding van de vis maakt

alleen al vanwege de geografische structuur

voor menselijke consumptie). Dit is de vis waar

het niet uit of de vis binnen de 200-mijlszone

toch een echte visserijnatie. Het land is onge-

Nederlandse bedrijven de meeste belangstel-

is gevangen, omdat alle vis op het quotum in

veer net zo breed als Nederland, maar door

ling voor hebben. De minimummaat is 26 cm

mindering wordt gebracht. Elke boot wordt

de enorme lengte is het ruim 22 keer groter.

en de vis heeft een lager vetgehalte dan de

gevolgd via een satellietsysteem. Binnen de

De afstand van noord tot zuid is meer dan

Europese horsmakreel. Verder naar het zui-

200-mijlszone mogen in verband met

4.000 kilometer en de totale kustlijn is zeker

den zijn nog enkele heeksoorten van belang

bescherming van werkgelegenheid aan de

twee keer zo lang. De aangrenzende Stille

(gezamenlijk quotum circa 60.000 ton).

wal geen fabrieksschepen actief zijn.

Oceaan is relatief schoon en ongestoord.

Zeevisserij
Het bestand aan vis en schelpdieren in de
Chileense wateren is zeer gevarieerd.
Deze variatie is duidelijk waarneembaar op
de vismarkten en ook op bijvoorbeeld de
menukaarten van de visrestaurants in
Santiago. Toch worden slechts vier soorten in
grotere hoeveelheden gevangen: makreel,
horsmakreel, sardine en ansjovis.
Jaarlijks wordt ruim 3 miljoen ton vis gevan-

‘

Buitenlandse investeringen
in de zeevisserij zijn alleen
mogelijk door participatie
of overname

gen. De vangsten worden voor het overgrote

’

deel verwerkt tot vismeel (voor vee- en vis-

Vergunningen

voer), visolie (voor industrieel gebruik) en ver-

Chili zou graag zien dat buitenlandse visserij-

Chili heeft altijd een bijzondere belang-

pakte producten (vers, gekoeld, bevroren en

bedrijven de zeer gesloten Chileense visserij-

stelling gehad voor het uitoefenen van

in blik) voor menselijke consumptie. Eén van

sector komen versterken. Buitenlandse inves-

zeggenschap over de kustwateren. Het was

de beleidslijnen van de Chileense overheid is

teringen in deze sector door bedrijven uit de

het eerste land ter wereld dat in 1947 op

een groter deel van de vangst een hoogwaar-

EU zijn mogelijk, maar op dit moment kan

eigen gezag een kustzone van 200 zeemijlen

diger bestemming te geven dan vismeel.

dat alleen via participatie in of overname van

instelde. Nu heeft het als de meeste kust-

Chileense bedrijven, omdat nieuwkomers

staten het VN-zeerechtverdrag ondertekend.

Belangrijkste vissoorten

niet voor quota in aanmerking komen. De

Dit verdrag geeft onder andere het recht op

In het noorden van het land wordt met het

regelgeving in Chili lijkt erg op die in Neder-

de economische benutting van de ‘Exclusieve

oog op de vismeelindustrie ansjovis gevangen

land. Alle in economisch opzicht belangrijke

Economische Zone’ (EEZ) van 200 zeemijlen.

(jaarquotum circa 1,8 miljoen ton). In een uit-

soorten zijn gequoteerd. Het quotum wordt

De Chileense EEZ loopt van het Antarctisch

gebreid gebied vanaf iets ten noorden van

toegekend aan boten met een visvergunning.

gebied tot in de subtropen en beslaat maar

Santiago tot ongeveer 1.000 km ten zuiden

In totaal zijn er 250 boten met een vergun-

liefst 3,4 miljoen km2.
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VN-zeerechtverdrag

Foto: Nutreco

Kweekbassin in zee

Internationale samenwerking

faciliteiten, omdat er een samenwerkings-

maken van het binnen aanvaardbare gren-

De Chileense overheid benadrukt de nood-

akkoord op dit punt tussen de beide landen is

zen houden van de overlast van deze activi-

zaak van internationale samenwerking bij

gesloten. Dit akkoord regelt zaken op het

teit. Sinds ruim twee jaar zijn met dit oog-

bijvoorbeeld de populaties van makreel en

gebied van het aantal toegestane schepen,

merk tussen de overheid en de private

zwaardvis en bilaterale samenwerking met

vangstregistratie, toezicht via satelliet en

sector convenanten afgesloten. Een vraag-

Peru als het gaat om ansjovis. Bij de makreel

vangsthoeveelheden. In de praktijk schijnt dit

stuk dat op zeer korte termijn om een

en horsmakreel benadrukt Chili dat het om

akkoord niet naar tevredenheid te werken en

oplossing vraagt, is het om speculatieve

één populatie gaat, die zich het ene halfjaar

Chili overweegt daarom het toegestane

redenen onbenut laten van schaarse vis-

onder de kust ophoudt en vervolgens weer

aantal van elf Chinese vaartuigen geleidelijk

kweekvergunningen. Onderstaatssecretaris

naar de volle zee trekt. Het vissen daarop

terug te dringen. Zonodig tot nul. Een buiten-

van Visserij Felipe Sandoval wil dat onbe-

door buitenlanders buiten de 200-mijlszone

lands visserijvaartuig van een land dat geen

nutte vergunningen na één jaar verlopen.

wordt door de Chilenen welhaast als een

speciale samenwerkingsovereenkomst met

vorm van piraterij beschouwd. Spaanse,

Chili heeft, wordt slechts in noodsituaties, als

Vierde bedrijfstak

Griekse, Chinese, Koreaanse en Russische

mensenlevens op het spel staan, in Chileense

In de jaren tachtig is een voorzichtig begin

vissers zijn in Chili dan ook niet populair.

havens toegelaten.

gemaakt met de viskwekerij. In de jaren

De regering heeft een decreet afgekondigd
(dat inmiddels bekend staat als decreet 123);
schepen die buiten de 200-mijlszone vissen
op makreel, horsmakreel of zwaardvis krijgen
slechts op strikte voorwaarden toegang tot
Chileense havens. Chili denkt met dit decreet
de visserij buiten de zone redelijk te kunnen
regelen, omdat de grote afstand tot de

‘

Chileense overheid
ziet noodzaak in
samenwerking

’

havens van Peru al snel tot een weinig
rendabele situatie leidt. In elk geval hoopt
Chili met deze maatregel internationale

Viskweek

negentig kwam de viskweek goed op gang.

samenwerking af te dwingen.

Door overbevissing lopen de visvangsten

Anno 2005 komt deze bedrijfstak qua

overal ter wereld en dus ook in Chili terug.

omvang op de vierde plaats na koper, fruit en

De Europese Unie heeft met Chili een voor-

Ontwikkeling van de viskweek heeft

hout. De exportwaarde kwam in 1996 boven

lopig samenwerkingsakkoord gesloten over

daarom prioriteit. Hierbij wordt aandacht

de US$ 0,5 miljard. Nu gaat het om ongeveer

bescherming van de stand van de zwaardvis.

besteed aan het tegengaan van negatieve

US$ 1,4 miljard (5 à 6% van de totale

Daarom mogen schepen van de EU-lidstaten

(milieu)effecten van deze bedrijfstak. Chili

Chileense export). Het mondiale marktaan-

die op deze soort vissen, aanlanden in

is met zijn open economie erg gevoelig

deel bedraagt 35%. Vrijwel de gehele produc-

Chileense havens. Chinese makreelvissers

voor negatieve signalen van buiten. Over-

tie van circa 350.000 ton wordt geëxporteerd;

mogen ook gebruikmaken van de haven-

heid en bedrijfsleven lijken serieus werk te

47% naar de V.S. en 37% naar Japan.
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Viskwekerijen langs de Chileense kust

70% van het gebruik van antibiotica in de
zalmkweek moet terugdringen. Novartis
gaat dit in licentie produceren;
• genetische verbetering van uitgangsmateriaal;
• verbetering van transport van levende vis;
• productontwikkeling voor visverwerking
(betere temperatuurbeheersing, verpakkingen, nieuwe conserven, toepassing van
algen).
Voor de komende jaren wordt voortgaande
groei van de viskweek verwacht.
De bedrijfstak zal zich daarbij ook richten op
Zalmkweek

de zalmkweek in Chili. Momenteel werkt de

het kweken van andere relatief dure (en

De laatste tien jaar is de zalmkweek in Chili

Fundación Chile samen met bedrijven uit

kennisintensieve) vissoorten, zoals tarbot,

elk jaar met 10% gegroeid. Chili en Noorwe-

Chili, Japan, Spanje en Zuid-Afrika aan

haai en meerval.

gen wisselen elkaar de laatste jaren af als

diversificatie en verdere ontwikkeling van de

De problemen van de sector liggen niet

grootste zalmproducent ter wereld.

viskweek. Verschillende projecten zijn gereed

zozeer op het vlak van de technologische

Het Nederlandse Nutreco is marktleider in

of in uitvoering:

kennis, maar eerder op het gebied van de

Chili. De Fundación Chile is een belangrijk

• introductie van nieuwe soorten (b.v. tarbot);

commercialisatie van de producten en bij de

instituut, dat actief is op het gebied van de

• milieuprojecten (recirculatie) en afvalver-

logistiek.

ontwikkeling van de bedrijvigheid in vooral
de exportsectoren. Met de oprichting van drie
bedrijven stond dit instituut aan de wieg van

werking tot producten voor de chemische
en cosmetische industrie;
• ontwikkeling van een nieuw vaccin, dat

Menno van Genne
LNV-Raad Buenos Aires

Link bekeken
www.kvk.nl
Een must voor iedere ondernemer

Nederland kunt terugvinden. Het is één van

De site van de Kamers van Koophandel

de acht onderwerpen die links op de basis-

www.kvk.nl is een must voor iedere onder-

site genoemd worden. De andere onder-

nemer. Het maakt niet uit waar u gevestigd

werpen zijn:

in Nederland heeft een Handelsconsulent of

bent. De site is er voor algemene aangele-

• Starters,

Consulent Internationale Handel. Deze

genheden, maar ook voor regionale zaken.

• Import en export,

medewerker staat voor u klaar wanneer u

Op de basispagina vindt u de handige zoek-

• Overdracht en overname,

import-, handels- of exportplannen heeft.

sleutel die u naar de gewenste informatie

• Wetten en regels,

Bovendien kent hij of zij zowel het bedrijfsle-

loodst. Een term als ‘export’ leidt naar

• Branche-informatie,

ven en de organisaties ‘bij u in de buurt’ als

64 treffers en ‘import’ naar 48. Een bedrijf

• Ondernemen in uw regio,

de overkoepelde organisaties in de Haagse

zoeken, kan eenvoudig op postcode of een

• Uw KvK.

regio. Ten slotte vindt u tal van marktrappor-

andere manier. Het Handelsregister is een

Onder elk kopje vindt u een schat aan infor-

ten gesorteerd op land op de site. Kortom,

geweldige databank, waarin u elk bedrijf in

matie. Elk van de 21 Kamers van Koophandel

wat let u om te surfen naar www.kvk.nl

pagina 10

Korte berichten uit het buitenland

Afrika

bestemming. Van alle uitgevoerde

brochures en een driemaandelijks

partijen worden de gegevens en de

blad Actualité Export.

analyses bewaard. Mocht een kwaliteitsprobleem optreden, dan kan

Tanzania

de bron van de fout meteen wor-

LNV-bureau Nairobi

den gevonden. Via eigen kantoren
in Brussel, Perpignan, Dieppe en

> Rabobank

Parijs krijgt het EACCE dagelijks

Rabobank breidt netwerk uit

alle informatie over de prijzen en

De Rabobank wil een aandeel van

volumes op de exportmarkten. Aan

49% verwerven in de in microkredie-

de hand van de productiekalenders

ten gespecialiseerde National Micro-

van de importerende landen en het

finance Bank (NMB), de grootste

Marokko

van Landbouw, dat de voorzitter

aanbod van concurrenten, bepaalt

bank van Tanzania. De regering en

LNV-bureau Madrid

levert. In het bestuur zijn ook de

het EACCE of er wijzigingen moe-

het parlement van Tanzania moeten

producenten en verwerkers verte-

ten worden aangebracht in de uit-

nog instemmen met het bod dat de

genwoordigd. Naast een centrale

voer. Deze kunnen variëren van het

Rabobank heeft gedaan. Dit is voor

Autonoom Instituut voor

zetel in Casablanca beschikt het

beperken dan wel opvoeren van de

de Rabobank het eerste avontuur in

Controle en Coördinatie van

EACCE over 21 regionale kantoren

uitvoer of het veranderen van

Afrika. Het bod op het aandeel in de

Uitvoer (EACCE)

en laboratoria.

variëteit, kwaliteit of verpakking.

NMB past in de expansiestrategie

De Europese Commissie heeft het

De taken en verantwoordelijkheden

Ook is het EACCE verantwoordelijk

van de Rabobank. De bank wil inves-

EACCE aangewezen als erkende

van het EACCE zijn vooral gericht

voor de uitvoering van het toma-

teren in buitenlandse retailbanken

controle-autoriteit. Deze onafhan-

op de uitvoer. Het EACCE contro-

tenquotum (EU-akkoord), organi-

gericht op het midden- en kleinbe-

kelijke semi-overheidsinstelling valt

leert of de producten voldoen aan

seert het symposia en geeft het

drijf in de agrarische sector en de

onder toezicht van het ministerie

de kwaliteitseisen van het land van

voorlichting door het uitgeven van

voedingsindustrie.

> Controle-autoriteit

Korte berichten uit het buitenland

Amerika
Boerenprotest in Brasilia
Volgens de confederatie van de Landbouw en Veehouderij (CNA) is het
BNP van de agribusiness ten opzichte van 2004 met ¤ 3 miljard gedaald.

Brazilie¨

contact opnemen met Dirk Meewis

Naar verwachting zal het eerste trimester van 2005 een BNP opleveren

LNV-bureau Brasília

van de EVD, telefoon 070 - 7788371,

van ¤ 50,2 miljard. Dat is 6,6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

e-mail: meewis@evd.nl.

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage prijzen in de

Kosten voor deelname bedragen

akkerbouw en een periode van extreme droogte in het zuiden en in het

¤ 750,- per bedrijf.

noorden van het land. Het BNP van de veehouderij bedraagt ruim

> Handelsreis / Vlees /
Akkerbouw
Handelsreis Van Gennip in

¤ 31 miljard en handhaaft zich daarmee op hetzelfde niveau als vorig

november 2005

Brazilië en Rusland discussiëren

jaar. Voor de akkerbouw wordt voor 2005 een BNP verwacht van

Staatssecretaris van Economische

over vlees en WTO

¤ 28,1 miljard, dat is 11,7% lager dan de ¤ 31,8 miljard van vorig jaar.

Zaken Karien van Gennip zal in

De Braziliaanse export van vlees

Veel boeren hebben in de ‘vette’ jaren fors geïnvesteerd in nieuwe

november een multisectorale mis-

naar Rusland bedroeg vorig jaar

machines en tractoren. De hiervoor afgesloten financieringen hebben

sie naar Brazilië leiden die onder

540.000 ton en de Braziliaanse

hoge rentes, die het afgelopen jaar ook nog fors zijn gestegen. De gevol-

meer São Paulo, Rio de Janeiro en

overheid wil bij de aanstaande

gen van de lagere inkomsten in de primaire sector werken inmiddels ook

Brasilia aandoet. De EVD organi-

onderhandelingen garanties om

door naar de toeleverende industrie. Het ministerie van Landbouw heeft

seert een op bedrijven uit de agro-

ook dit jaar eenzelfde volume te

inmiddels toezeggingen gedaan op het gebied van kredietverlening. Het

industrie en landbouw afgestemd

mogen exporteren. Brazilië stelt

agrarische krediet is met 15% verhoogd. Ook het investeringskrediet is

matchmaking-programma.

Voor

daarom dan ook voor om bij de

met 4% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De sector vindt dit absoluut

meer informatie kunt u terecht op

komende onderhandelingen over

onvoldoende. De boeren kwamen in groten getale en met duizenden

de website: www.internationaal-

de quota uit te gaan van recente

tractoren naar de hoofdstad Brasília om te protesteren.

ondernemen.nl/stas/brazilie.asp of

volumes en niet van die van de
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afgelopen vijf jaar. De Russische

Mexico

minister van Economische Zaken,

LNV-bureau Mexico

German Gref, heeft geen enkele
toezegging aan Brazilië willen doen
ten aanzien van een verhoging van

> Tuinbouwmissie
Tuinbouwmissie Mexico

de exportquota van vlees naar Rus-

Van 8 tot 13 november zal LNV

land. Wel heeft hij aangegeven dat

in

Braziliaanse exporteurs de door

Landbouwraad in Mexico en de

andere

overkoepelende

landen

niet

volledig

samenwerking

met

de

Mexicaanse

gebruikte quota kunnen benutten.

tuinbouworganisaties (sierteelt

Brazilië wil ook meer markttoegang

en groenten) een tuinbouwmissie

voor suiker en andere producten. In

organiseren. Tijdens de tuin-

ruil hiervoor biedt Brazilië steun

bouwtentoonstelling Expo Agro

aan voor de toetreding van Rusland

Alimentaria (kijk voor meer infor-

tot de WTO.

matie op www.eaagto.com) die
van 9 tot 12 november zal plaats-

Canada

vinden in Irapuato, wordt een

LNV-bureau Washington

handelscontactbijeenkomst georganiseerd met mogelijkheden

> Studiebeurzen

voor individuele matchmaking.

Studiebeurzen

Daarnaast zal in Querétaro het Netherlands Agricultural Business Support Office (NABSO) worden geopend.

marketingmanagement

Dit is een speciaal voor de Nederlandse land- en tuinbouw werkend kantoor, dat in overleg met de Landbou-

Voor het tiende achtereenvolgende

wraad hand- en spandiensten kan verrichten voor de bevordering van de afzet van Nederlandse producten.

jaar heeft ATCO Ltd. studiebeurzen

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met landenbeleidsmede-

ter beschikking gesteld. De Charles

werker Jochem Porte, telefoonnummer 070 - 3784428 of e-mail j.porte@minlnv.nl.

Visser Scholarships zijn bestemd
voor twee veelbelovende marketingmanagers met interesse om de

vertoonde een groei van 13,2% en

trie behandelingsinstructies op de

den van de verschillende staten de

Canadese markt te betreden. De

de bosbouw van 18,2%. De export

binnenzijde van de verpakking ver-

taak van de federale overheid over-

uitverkorenen mogen in november

nam in 2004 met maar liefst 22%

melden, als de tekst ‘koel bewaren’

nemen en zelfstandig de noodzake-

2005 een marketingcursus van een

toe. De totale export van het land

duidelijk is aangegeven op het

lijke regelgeving implementeren.

week op de Richard Ivey School of

bedraagt US$ 2,9 miljard; 62% daar-

hoofdetiket.

Business volgen en zullen een

van neemt de agrarische sector

bezoek brengen aan het hoofdkan-

voor zijn rekening. De belangrijkste

Etiket voor bio-vis

biotechnologie

toor van ATCO Ltd. in Calgary.

vijf agrarische exportproducten zijn

Sinds half mei is het in Alaska ver-

De ‘Adviescommissie voor Biotech-

Kandidaten zijn afgestudeerd op

rundvlees

miljoen),

plicht transgene zalm of andere

nologie en Landbouw in de 21e

hbo/universitair niveau, werken op

huiden en leer (US$ 250 miljoen),

transgene vissoorten te etiketteren.

eeuw’ heeft in opdracht van het

managementniveau

(US$

590

Studies over toekomst

op

rijst (US$ 190 miljoen), zuivelpro-

Op de Amerikaanse markt is op dit

ministerie van Landbouw (USDA)

export georiënteerde functie in bij

ducten (US$ 165 miljoen) en wol

moment

biotech-vis

twee rapporten opgesteld over ont-

voorkeur het MKB (agribusiness,

(US$ 132 miljoen).

beschikbaar, maar de Food and

wikkelingen in de biotechnologie.

Drug Administration heeft wel een

De eerste studie, ‘Global Traceabil-

Verenigde
Staten

aanvraag voor de commercialise-

ity and Labeling Requirements for

ring van transgene zalm in behan-

Agricultural Biotechnology-Derived

LNV-bureau Washington

deling.

Products: Impacts and Implications

Volgens het Center for Food Safety,

for the United States’, gaat in op de

een milieu-organisatie die een

zich steeds verder ontwikkelende

actieve lobby heeft opgezet om het

internationale eisen voor tracering

Flexibiliteit bij etikettering

voorstel door zowel de Senaat als

en etikettering van agrarische bio-

Agrarische sector uit dal

schaaleieren

het Huis van de staat Alaska te krij-

tech-producten

Na de crisis van de afgelopen jaren

Sinds 2000 moeten eieren die niet

gen, markeert de zogenoemde

waarop verschillende segmenten in

nemen de investeringen in vooral

zijn behandeld tegen Salmonella,

Frankenfish-wet een omslagmo-

de voedsel- en veevoerketen met

de vlees- en zuivelsector en de bos-

zijn voorzien van een veiligheids-

ment met betrekking tot de etiket-

deze eisen omgaan. De tweede stu-

bouw weer toe. Finnen en Span-

voorschrift op de verpakking. Op

tering van genetisch gemodifi-

die, ‘Preparing for the Future’, geeft

jaarden investeren in cellulose-

verzoek van de industrie heeft de

ceerde voedingsmiddelen in de

een analyse van de factoren die het

fabrieken. De houtoogst is op

Food and Drug Administration

Verenigde Staten. Volgens deze

gebruik van biotechnologie in de

jaarbasis 6 à 8 miljoen m3. In de

(FDA) nu een voorstel gedaan tot

organisatie is 90% van de Ameri-

toekomst vorm zullen geven. Beide

laatste tien jaar is 600.000 ha. bos

meer flexibiliteit in de etikettering-

kaanse bevolking voorstander van

studies zijn beschikbaar via de

aangeplant. Het BNP groeide in

voorschriften voor schaaleieren.

etiketteren en is het slechts een

website van het USDA:

2004 met 12%. De sector landbouw

Volgens dit voorstel mag de indus-

kwestie van tijd voordat de overhe-

www.usda.gov/event_15.xml.

in

een

energie of milieu), hebben minimaal vijf jaar werkervaring en
beheersen de Engelse taal goed.

Uruguay
LNV-bureau Buenos Aires

> Schaaleieren / Bio-vis /
Biotechnologie

> Agrarische sector
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nog

geen
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de
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Korte berichten uit het buitenland

Azië

India

kassen tomatenplanten te bestui-

LNV-bureau New Dehli

ven. Volgens de krant is er op Hokkaido inmiddels sprake van een

> Handboek

‘wilde’ populatie. Door de manier

Indian food laws

waarop de hommels nectar verza-

De Indian Trade and Food Industry

melen zouden sommige planten in

(CIFTI) heeft in september 2004 het

hun voortbestaan kunnen worden

laatste is zonder twijfel het meest

ministerie van LNV, tel. 070-3784797,

boek Indian Food Laws, Reference

bedreigd. Vanaf juni dit jaar treedt

ingewikkeld. De commissie zal

e-mail: i.korving@minlnv.nl.

Handbook uitgegeven. Dit 50 pagi-

wetgeving in werking die introduc-

nadrukkelijk niet worden gevraagd

na’s tellende handboek geeft een

tie van invasieve uitheemse soorten

een oordeel te geven over de veilig-

Zuid-Korea

handige samenvatting van alle in

moet tegengaan. De hommel is al

heid van de Amerikaanse rund-

LNV-bureau Seoul

India geldende levensmiddelenwet-

enige tijd geleden op een aparte

vleesindustrie en het gebruik van

ten. Daarnaast komen zaken als eti-

lijst geplaatst van soorten die meer

vlees- en beendermeel.

kettering, verpakking en toege-

studie verdienen. Die status is tel-

Er komt voorlopig geen einde aan

Nederlandse beleidsadviseur

stane additieven in het boek aan de

kens weer verlengd.

het testen van alle runderen op BSE

Koreaans Landbouwministerie

in Japan. Op nationaal niveau is de

Voor voorlopig een jaar heeft het

orde. Geïnteresseerden kunnen per

> Beleidsadviseur

e-mail een gratis kopie van dit boek

Rundvleesconflict

maatregel vanaf augustus ingetrok-

ministerie van Landbouw en Bos-

aanvragen bij de heer J.J.M. Ver-

Half maart hebben experts van de

ken, maar tegelijkertijd stelt het

bouw (MAF) de Nederlandse land-

beek, directie Industrie en Handel,

Nationale Voedselveiligheidscom-

ministerie van Volksgezondheid

bouwexpert

j.j.m.verbeek@minlnv.nl.

missie geadviseerd de BSE-tests

subsidie beschikbaar aan de prefec-

gecontracteerd voor het geven van

Wilbrink

uit

Ede

voor runderen jonger dan 20 maan-

turen om er drie jaar lang ‘vrijwillig’

beleidsadviezen die moeten leiden

Japan

den, af te schaffen. Hiermee is het

mee door te gaan. Alle prefecturen

tot een beter concurrerende Kore-

LNV-bureau Tokio

nu anderhalf jaar slepende rund-

hebben inmiddels laten weten dat

aanse landbouw. Wilbrink, die al

vleesconflict met de VS nog lang

te zullen doen.

vele jaren in Korea actief is, zal

> Hommel / Rundvlees

niet uit de wereld. De Voedselveilig-

daarnaast voorlichting en training

Hommel een uitheemse

heidscommissie moet nog een oor-

Taiwan

geven aan topboeren en studenten

invasieve soort?

deel vellen over de vraag of Ameri-

LNV-bureau Seoul

van landbouwhogescholen. Het

Volgens de grootste krant van

kaans rundvlees even veilig is als

Japan, de Yomiuri Shimbun, vormt

Japans rundvlees. Daarbij houdt de

de hommel een bedreiging voor de

commissie rekening met de verwij-

Bijeenkomst

nationaal op de kaart zal zetten.

fauna op het noordelijke eiland

dering van risicomaterialen en de

Landbouwwerkgroep

Wilbrink was in een vergelijkbare

Hokkaido. De hommel is vooral

mogelijkheid om de leeftijdsgrens

Nederland - Taiwan

rol al enige tijd actief in de zuide-

vanuit Nederland ingevoerd om in

van 20 maanden vast te stellen. Dat

Van 31 oktober t/m 2 november

lijke provincie Kyongsang. In de eer-

2005 vindt de 8e bijeenkomst van

ste week na zijn aantreden gaf Wil-

de Landbouwwerkgroep Nederland

brink diverse presentaties over

- Taiwan plaats in Den Haag. Tijdens

onderwerpen die varieerden van

dit overleg komen onder meer rele-

het Nederlandse landbouwexport-

vante ontwikkelingen op land-

beleid tot specialistische onderwer-

bouwgebied in beide landen en

pen op het gebied van biologische

knelpunten bij de im- en export van

landbouw, de toekomst van de sier-

agrarische producten aan de orde.

teelt en mestverwerking. Uit deze

Mocht u specifieke onderwerpen

introductie van de Nederlandse

op de agenda geplaatst willen zien,

landbouw zou een betere samen-

dan kunt u contact opnemen met

werking tussen Korea en Nederland

de secretaris van de Landbouw-

kunnen voortvloeien, met als doel

werkgroep, Ingrid Korving van de

een duurzame herstructurering van

directie Industrie en Handel van het

de Koreaanse landbouwsector.

ministerie verwacht van hem dat hij

> Landbouwwerkgroep

de landbouwsector van Korea inter-
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Korte berichten uit het buitenland

Europese Unie

Achteruitgang

massa blijkt dat het verbranden van

landbouwproductie

vezeldeeltjes in gebieden met een

De totale landbouwproductie in

hoge veedichtheid voordelig is voor

België is in 2004 ten opzichte van

het milieu.

2003 met 3,1% gedaald en kwam
daarmee op ¤ 6,6 miljard. Dit blijkt

Teelt planten voor

uit de eerste ramingen van de afde-

geneesmiddelen

ling statistiek van de Federale Over-

Overheid,

heidsdienst (FOD) Economie. De

financieren een project dat ‘Planten

netto bedrijfsinkomsten daalden

voor gezondheid’ heet. Het doel is

met 17,4%. De achteruitgang van

de ontwikkeling van een duurzame

de landbouwproductie is vooral het

teelt van goed gedocumenteerd

EU

en

bedrijfsleven

Belgie¨

vorig jaar gemiddeld 33,2 kg vers

gevolg van aanzienlijke prijsdalin-

Deens

LNV-bureau Brussel

vlees per persoon consumeerden.

gen van eieren (–50,7%), aardappe-

geneesmiddelen. Diverse onder-

Vijf jaar geleden was dit 38,3 kg per

len (–32,3%), granen (–29,6%) en

zoeksinstanties, verenigingen, zie-

hoofd van de bevolking. De gemid-

groenten (–15%). De gemiddelde

kenhuizen en onderwijsinstellingen

delde Belg betaalde in 2004 voor

prijsdaling in de landbouwsector

nemen deel. Een breed scala aan

zijn vleesaankopen ¤ 273. Vooral

bedroeg 5%. Alleen voor varkens-

planten,

gemengd vlees zoals gehakt, worst,

vlees

meer

brandnetels en paardebloemen,

pitta/gyros, brochettes en cordon

(+10,8%) betaald. De globale volu-

wordt onder de loep genomen om

bleu zijn met 11,6 kg populair. Daar-

mestijging (+2,0%) kon deze prijs-

de haalbaarheid en het rendement

naast aten de Belgen gemiddeld

dalingen niet compenseren. Omdat

van de desbetreffende teelt vast te

9,7 kg varkensvlees, 8,4 kg rund-

ook het gebruik van onder meer

stellen.

vlees en 1,6 kg kalfsvlees. De Belgen

zaai- en plantgoed en meststoffen

In 2001 is de vereniging Krymeda

hebben na de voedselcrises van

en het onderhoud op praktisch het-

opgericht voor telers van kruiden

eind jaren negentig opnieuw ver-

zelfde peil bleven, raamt de FOD

en planten voor geneesmiddelen.

trouwen in de vleessector. Minder

Economie de netto toegevoegde

De

dan 10% denkt dat de vleesproduc-

waarde 9,9% lager dan in 2003. Het

20 leden, onder wie een aantal bio-

tie nauwelijks gecontroleerd wordt

totaal

landbouwarbeids-

logische telers. Krymeda is lid van

en dat vlees onveilig is. De belang-

krachten (in voltijdsequivalenten)

Europam, de Europese vereniging

rijkste aankoopkanalen blijven sla-

daalde met 8% tot 26.904. Het

van kruidentelers. De doelstelling

gers en warenhuizen. Met een

netto-inkomen

werknemer

van de vereniging is het uitwisselen

marktaandeel van 31% blijft de sla-

daalde met 11,7% tot ¤ 19.257. De

van ervaring. Er zijn vier product-

ger het tweede belangrijkste aan-

definitieve cijfers worden in okto-

Bussen op plantaardige olie

koopkanaal voor gezinnen, na de

ber verwacht.

Een aantal bussen van De Lijn gaat

distributie met een marktaandeel

dit jaar rijden op koolzaadolie. In

van 45%. Vooral voor het populaire

Denemarken

Vlaanderen

LNV-bureau Kopenhagen

> Bio-bussen /
Vleesconsumptie /
Alcoholreclame /
Landbouwproductie

momenteel

gemengde vlees gaat de Belg naar

85 ha. koolzaad verbouwd. Een bus

wordt

de slager. Het onderzoek toont ook

die op koolzaadolie rijdt, verbruikt

aan dat de bekendheid van de vlees-

jaarlijks 10 ha. Omdat er nu dus

labels als Meesterlyck, Meritus, BVC

maar acht bussen kunnen rijden,

en Certus blijft stijgen.

werd

aantal

aanzienlijk

per

plantenmateriaal

waaronder

vereniging

telt

voor

ginseng,

inmiddels

> Rectificatie / Mest /
Geneesmiddelen /
Varkenshouderij
Mest voor energie

heeft de Vlaamse minister Van
Brempt van Mobiliteitszaken de

Regels rond alcoholreclame

De Deense regering wil de moge-

Rectificatie

Vlaamse landbouwers gevraagd

De federale minister Demotte van

lijkheden van het gebruik van mest

In

extra koolzaad te telen. Vanaf vol-

Volksgezondheid wil maatregelen

voor energiedoeleinden bevorde-

Berichten Buitenland staat op

gend jaar zullen alle bussen van De

nemen om de reclame voor alcohol

ren. In het najaar komt de regering

pagina 14 een artikeltje over

Lijn gaan rijden op 2,45% biodiesel,

te reguleren. Reclame voor alcohol

met een wetsvoorstel dat toestaat

400 jaar diplomatieke betrek-

een mengvorm van gewone diesel

mag matiging niet in een slecht

vezeldeeltjes

te

kingen tussen Denemarken en

en diesel op basis van plantaardige

daglicht stellen en zich niet richten

gebruiken. Aan de Europese Com-

Nederland. Daarbij is abusieve-

olie. Dankzij de bussen op puur-

op minderjarigen. De minister

missie wil de regering vragen om

lijk

plantaardige olie en op biodiesel

heeft onlangs een overeenkomst

dispensatie op de staatssteunvoor-

geplaatst. Ook is de bron niet

zal er jaarlijks 5.000 ton CO2 minder

gesloten met alle sectoren die met

schriften, zodat de afvalheffing

vermeld. De bewuste Gerbera

de lucht ingaan.

alcoholhoudende dranken in aanra-

voor verbranding van mest ver-

had de Crown Princess Mary

king komen, om maatregelen te

laagd kan worden. Uit onderzoek

moeten zijn, die hier is afge-

Vleesconsumptie

treffen die het alcoholverbruik van

van een werkgroep bestaande uit

beeld. De foto is van Renske

Uit gegevens van het Vlaamse Cen-

jongeren beperken. Het convenant

vijf ministeries, de landbouworga-

Nijland, technisch assistent bij

trum voor Agro en Visserijmarke-

voorziet in boetes voor wie zich

nisatie, de vereniging voor biogas

LNV-bureau Kopenhagen.

ting (VLAM) blijkt dat de Belgen

niet aan de afspraken houdt.

en de vereniging voor Deense bio-
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als

brandstof

het

een

juninummer

verkeerde

van

foto

blijkt dat na de toetreding tot de

Toch steeg de verkoop van op plant-

minder

Europese Unie de afzet van sterke

aardige ingrediënten, sporenele-

wordt een bedrag van ¤ 150 miljoen

drank met 10,8% en de afzet van

menten of vitamines gebaseerde

uitgetrokken (¤ 50 miljoen in de

fruitwijn en licht alcoholische dran-

voedingssupplementen in Frankrijk

vorm van begrotingskredieten en

ken met 80% is toegenomen. Een

de afgelopen jaren sterk. Vooral

¤ 100 miljoen voor financiering in de

deel van de toename is een gevolg

afslankproducten en voedingssup-

vorm van participatieleningen). De

van groei in de verkoop aan buiten-

plementen tegen stress zijn popu-

Franse voedingsmiddelenindustrie

landse bezoekers.

lair. Ook het aanbod van deze

is met een jaaromzet van ¤ 136 mil-

producten neemt toe en de ‘won-

jard de grootste industriële sector,

Campagne afzet Estse

derpillen’ worden steeds vaker

nog vóór de automobiel- en elek-

groepen: voedingssupplementen,

levensmiddelen

gebruikt als alternatief voor medi-

tronica-industrie. Verder is zij in de

geneesmiddelen,

natuurgenees-

Minister Tuikso van Landbouw

cijnen. Er wordt steeds meer aan-

EU koploper qua omzet en in Frank-

middelen en traditionele natuur-

heeft de regering gevraagd om

dacht besteed aan onderzoek en

rijk de derde grootste werkgever

geneesmiddelen. Voedingsupplementen

dan

250

werknemers)

geld voor promotionele activiteiten

ontwikkeling door fabrikanten van

(421.000 werknemers). De export

onder

de

voor de afzet van Estlandse levens-

voedingssupplementen. Grote spe-

van de Franse voedingsmiddelen-

van

het

middelen. Experts op het gebied

lers op de Franse markt zijn:

industrie is goed voor ¤ 29 miljard

ministerie van Familie- en Consu-

van de EU-wetgeving waarschuwen

Arkopharma, Juvamine, Urgo, Oeno-

en kent een positieve handelsba-

mentenaangelegenheden en de

er echter voor dat dergelijke activi-

biol, Lea Vital, Inneov (een joint

lans van ¤ 8,2 miljard. Omdat een

andere drie productgroepen onder

teiten indruisen tegen de EU-voor-

venture tussen L’Oréal en Nestlé).

meerderheid van het midden- en

die van het ministerie van Volks-

schriften.

Kijk

vallen

verantwoordelijkheid

op

kleinbedrijf over weinig eigen kapi-

www.synadiet.org (de website van

taal beschikt en moeite heeft met

Frankrijk

de

Syndicat

het vinden van gekwalificeerd per-

LNV-bureau Parijs

National des Fabricants en Produits

soneel, vond de overheid het nodig

Diététiques, Naturels et Complé-

de sector een extra stimulans te

ments Alimentaires) en voor het

bieden.

gezondheid.

Varkenshouderij in Polen
Polen Invest, holding van een
enorme varkenshouderij en slachterij Primefood en eigendom van een
groep

Deense

varkenshouders,

heeft in 2004 DKK 123 miljoen

> Voedingssupplementen /
Nieuwe regering /
Doorstralen
Groeiende markt voor

Elke kilo leverde gemiddeld DKK

voedingssupplementen

9,60 (¤ 1,28) op, terwijl men in

De

Denemarken met DKK 1,00 (¤ 0,13)

voedingssupplementen

meer

informatie

brancheorganisatie

aanvragen van toestemming voor de

Voedingsmiddelenindustrie /

(¤ 16,4 miljoen) winst gemaakt.

voor

verkoop van voedingssupplementen

Protest tegen doorstralen van

op www.finances.gouv.fr/DGCCRF.

voedingsmiddelen
Diverse consumentenbonden en

Nieuwe regering

milieu-organisaties hebben samen

van

De nieuwe regering-Villepin is

met de Groenen, onder wie oud-

2004

enigszins anders van samenstelling

minister van Milieu Yves Cochet, de

minder genoegen moest nemen. In

bedroeg ongeveer ¤ 655 miljoen

dan de vorige regering. Minister

regering verzocht om een verbod

totaal hebben 80 Deense varkens-

euro. Daarmee blijft Frankrijk ver

van Landbouw Bussereau is in zijn

op het doorstralen van voedings-

houders gezamenlijk geïnvesteerd

achter bij Duitsland (1,9 miljard),

functie aangebleven. Het staatsse-

middelen. Cochet heeft een voor-

in vijftien varkenshouderijen in

Italië (1,6 miljard) en het Verenigd

cretariaat onder leiding van Nicolas

stel ingediend voor het instellen

Noordwest-Polen, die met 16.600

Koninkrijk (1,5 miljard). Deze ach-

Forissier is opgeheven. Minister van

van een onderzoekcommissie. Deze

zeugen jaarlijks 400.000 slachtvar-

terstand komt onder andere door

Milieu

plaats

moet de effecten van doorstraling

kens produceren. Bij de boerderijen

de verouderde regelgeving van de

gemaakt voor mevrouw Olin. Zij

op de voedselveiligheid onderzoe-

hoort 12.500 ha grond. Er werken

Franse overheid met betrekking tot

was in de vorige regering gedele-

ken en de naleving controleren van

700 mensen in de primaire produc-

voedingssupplementen. Het land

geerd minister voor Integratie en

de

tie en evenveel in de slachterij

blijft het ‘wederzijdse erkenning-

Gelijke kansen. Christian Jacob,

betrekking tot etikettering, produc-

Primefood. Directeur Tom Axelgaard

principe’ van voedingssupplemen-

oud-minister voor het Midden- en

tiewijze en import van doorstraalde

verwacht de eerstkomende drie jaar

ten tussen EU-landen weigeren en

Kleinbedrijf, Handel en Nijverheid

producten. Volgens wetenschappe-

ook DKK 250 miljoen (¤ 33,25 mil-

staat minder plantensoorten toe

en Liberale Beroepen, heeft van

lijk onderbouwde analyses zou

joen) in Oekraïne te zullen investe-

dan andere landen. Fabrikanten

plaats

Renaud

doorstraling leiden tot gedeeltelijke

ren. In Denemarken oogt Polen

van

uit

Dutreil en is nu verantwoordelijk

afbraak van vitamines en tot de vor-

Invest naast bewondering ook felle

andere landen krijgen hun produc-

voor de portefeuille van de ‘Fonc-

ming van voor de consument

kritiek; de varkenshouderijen in

ten in Frankrijk moeilijk door-

tion

openbaar

gevaarlijke toxinen in het product.

Polen zouden niet voldoen aan de

gevoerd. Franse fabrikanten van

bestuur en de hervorming daar-

De organisaties wijzen erop dat

Deense en Poolse milieu-eisen.

voedingssupplementen

van).

doorstraling vaak als goedkoop lap-

Franse

marktomzet
in

voedingssupplementen

krijgen

Lepeltier

gewisseld

Publique’

heeft

met

(het

moeilijk autorisatie tot verkoop in

bestaande

wetgeving

met

middel wordt toegepast op produc-

Estland

eigen land, waardoor ze ook geen

Steunplan voor

ten die afkomstig zijn uit derde lan-

LNV-bureau Kopenhagen

producten op een buitenlandse

voedingsmiddelenindustrie

den,

markt kunnen afzetten. Veel Franse

De regering wil met een steunplan

voedselveiligheid en de productie-

> Alcohol / Levensmiddelen

waar

de

normen

voor

fabrikanten produceren hun pro-

de voedingsmiddelenindustrie hel-

kosten erg laag zijn. Ook herinne-

Afzet alcohol toegenomen

ducten daarom in een ander EU-

pen haar concurrentievermogen te

ren de organisaties eraan dat de

Uit onderzoek door het Estonian

land, dat met betrekking tot voe-

verbeteren. Voor de in totaal 10.841

WHO al in 1961 heeft toegezegd

Institute of Market Research (EKI)

dingssupplementen toleranter is.

ondernemingen (waarvan 90% met

dat er onderzoek zou worden
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gedaan naar de gevolgen van door-

100 passeren. Het marktaandeel

straling op onder meer eiwitten en

van de hypermarkten in de levens-

vetten. Hoewel proeven problemen

middelenverkoop ging omhoog

aantoonden bij dieren die door-

van 8% naar 26%. De Hongaarse

straald voer te eten hadden gekre-

levensmiddelendetailhandel is in

gen, heeft dit onderzoek nog altijd

EU-verband relatief kleinschalig.

niet plaatsgevonden. In Frankrijk

Het marktaandeel van de hyper-

mogen, conform de warenwet, zes-

markten van 26% is te vergelijken

tien producten doorstraald worden.

met Italië en Griekenland. In Frank-

Daarvan moet op het etiket mel-

rijk ligt dit op 53% en in het Ver-

ding worden gemaakt. Volgens de

enigd Koninkrijk op 56%.

organisaties is de controle hierop
vrijwel nihil, zowel binnenslands als

Ierland

verbod op het toedienen van onge-

Letland

bij importproducten uit landen

LNV-bureau Londen

oorloofde stoffen aan de runderen.

LNV-bureau Warschau

waar deze etiketteringplicht niet
bestaat. Volgens de Codex Alimen-

De veehouder moet voor ten min-

> Pootaardappelen / Rundvlees

ste 65% voldoen aan de eisen op

> Marktrapporten

tarius is doorstraling nu voor een

Import pootaardappelen

het gebied van dierenwelzijn, voed-

Marktrapporten

zeer groot aantal producten toege-

Minister Coughlan van Landbouw

sel- en watervoorziening en voor

Het LNV-Bureau Warschau heeft de

staan. Nu derde landen als Brazilië,

en Voedsel heeft voorschriften

ten minste 50% aan de eisen op het

onderstaande twee marktrappor-

Zuid-Afrika en Thailand doorstra-

ingevoerd waarbij iedere importeur

gebied van bijvoorbeeld arbeidsvei-

ten over Letland ter beschikking:

lingapparatuur installeren en de

van

verplicht

ligheid in het bedrijf. De veehouder

• The overview of Food Trade Mar-

‘mondialisering’ van voedingsmid-

wordt ten minste vijf dagen vóór

aan wie het eerste keurmerk werd

delen steeds groter wordt, vreest

elke import van pootaardappelen

toegekend, scoorde respectievelijk

het collectief dat de WHO de

het ministerie van Landbouw op de

100%,

Codex-norm aan de EU zal kunnen

hoogte te stellen. Deze maatregel is

genoemde categorieën.

opleggen.

noodzakelijk om de hoge status van

pootaardappelen

96%

en

93%

op

de

ket in Latvia van maart 2005
• Supplementary studies of the Latvian Food Import Market van
april 2005.
Deze marktrapporten zijn alleen via

Ierse aardappelen te beschermen

Italie¨

e-mail aan te vragen bij Lia Luijkx

Hongarije

en om het binnenbrengen van

LNV-bureau Rome

via e-mail a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.

LNV-bureau Boedapest

quarantaineziektes zoals ‘ringrot’
en ‘bruinrot’ te vermijden. Het

> Inkoop grondstoffen /
Hypermarkten

> Melk

Nederland

ministerie van Landbouw zal het

Verplichte aanduiding

hele jaar een groot aantal inspec-

herkomst melk

Steeds meer grondstoffen uit

ties uitvoeren op aardappelbedrij-

Sinds 7 juni jl. moet de verse gepas-

buitenland

ven.

teuriseerde melk die in Italië wordt

ConsumentenTrends 2005

verkocht, voorzien zijn van een her-

Op 2 juni jl. organiseerde het Cen-

Het inkopen van grondstoffen over

> Consumententrends

de grens levert de Hongaarse

Nieuw kwaliteitsmerk

komstaanduiding. Italië importeert

traal Bureau Levensmiddelenhandel

horeca een besparing van 20-30%

rundvlees

ruim 10% van de melkbehoefte.

(CBL) zijn jaarlijkse congres in het

op. Het gaat daarbij vooral om

Ierland is een kwaliteitsmerk voor

Van het totaal beschikbare runder-

Kurhaus te Scheveningen. Jaarlijks

inkopen in Oostenrijk, Slowakije,

rundvlees rijker, het Bord Bia Beef

melkvolume van ongeveer 13 mil-

terugkerend onderdeel van dit con-

Italië en Roemenië. De Bond van

Quality Assurance Scheme. Minister

joen ton is slechts 20% bestemd

gres is de presentatie van Consu-

restauranthouders, opgericht door

Coughlan van Landbouw en Voed-

voor consumptie in de vorm van

mentenTrends door het Erasmus

de grootste 20 restaurants, heeft

sel hield het nieuwe keurmerk ten

melk. De kans dat een pak verse

Food Management Instituut. Uit het

besloten prijsinformatie te gaan

doop in haar eigen politieke achter-

melk uit het buitenland komt, is

onderzoek

uitwisselen en te gaan samenwer-

tuin, het graafschap Donegal (het

dan ook niet zo heel erg groot.

2005 blijkt onder meer dat hoewel

ken bij de inkoop.

uiterste noordwesten van Ierland).

Toch

wetsdecreet

speciaalzaken het moeilijk hebben

Het

dit

wordt

gebracht als een maatregel ‘ter

in de concurrentiestrijd met de

Aantal hypermarkten neemt

gecontroleerd door de European

bescherming van de eigen melk’.

grote

snel toe

Food Safety Inspection Service, een

Met de maatregel wordt ingespeeld

15% van de consumenten alle bood-

De afgelopen vijf jaar daalde het

nieuwe Ierse, uit 10 personen

op de overtuiging dat de Italiaanse

schappen in de supermarkt koopt.

aantal kleinere levensmiddelenwin-

bestaande, onafhankelijke inspec-

consument vooral Italiaanse melk

Verder toont het onderzoek aan dat

kels (met een verkoopoppervlak

tiedienst. Er zijn nu 500 veehoude-

wil. Vooral landbouworganisatie

bijna de helft van de consumenten

van minder dan 50 m2) in Hongarije

rijen onder handen genomen en er

Coldiretti juicht de maatregel toe.

‘lage

met 14% tot 18.000. Hun marktaan-

zitten nog 1.500 bedrijven in de

De organisatie heeft aangekondigd

keuzecriterium hanteert bij het kie-

deel daalde in die periode van 29%

pijplijn. Tijdens een inspectie moet

soortgelijke regelgeving ook na te

zen van een supermarkt en dat de

naar 17%. Het aantal hypermarkten

de veehouder voor 100% voldoen

streven voor andere voor Italië

koopfrequentie van A-merken daalt

(met een winkeloppervlak van meer

aan de bepalingen van belangrijke

‘belangrijke producten’, waarbij de

en die van huismerken juist stijgt.

dan 2.500 m2) steeg de afgelopen

EU-richtlijnen, zoals de eisen van de

gedachten in eerste instantie uit-

Het onderzoek geeft de ‘Ergernis-

5 jaar van 24 naar 77 en zal naar

Identificatie- en Registratierichtlijn

gaan naar kalfsvlees, bliktomaten

sen Top 5’, de ‘Servicewensen Top 5’

verwachting

(paspoorten en oormerken) en het

en olijfolie.

en de ‘Assortimentswensen Top 5’

nog

dit

jaar

de

kwaliteitskeurmerk

wordt

ConsumentenTrends
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supermarktketens,

prijzen’

als

‘maar’

belangrijkste

en geeft inzicht in bijvoorbeeld de

voorlichtingsdesk (Cexgan) worden

E. Leclerc. De ‘pure’ biodiesel wordt

aankoopplanning, het winkelple-

opgezet. Via internet zullen alle

geproduceerd uit ongebruikte, niet

Verenigd
Koninkrijk

zier, de innovatiegevoeligheid en

exporteurs kunnen zien wat de

voor afval bestemde plantaardige

LNV-bureau Londen

het consumentenvertrouwen. CBL-

eisen in het land van bestemming

oliën. Jaarlijks zal circa 35.000 ton

leden kunnen het onderzoek gratis

zijn en wat zij moeten doen om aan

biodiesel worden geproduceerd,

downloaden op www.cbl.nl/publi-

die voorwaarden te voldoen. Daar-

wat neerkomt op 10% van de regio-

caties, niet-leden betalen hiervoor

naast moeten de procedures voor

nale vraag naar dieselolie.

een bedrag van ¤ 195.

het keuren en (snel) afgeven van

> Detailhandel / Pootaardappelen / Genetisch
gemodificeerde organismen /
Getijden-energiecentrale

Lage aardappelprijzen

Groei omzet detailhandel daalt

Spanje

gewesten identiek worden. Boven-

De primeuraardappelen die in het

In de maanden februari, maart en

LNV-bureau Madrid

dien komt er een lijst van erkende

gewest Valencia normaal goede

april van dit jaar was de groei in de

exportbedrijven. Spanje wil een

prijzen opleveren, zijn nog slechts

detailhandelsverkopen slechts 0,9%

eigen

waarbij

¤ 0,10 per kilo waard, terwijl de pro-

groter dan in dezelfde periode van

bedrijven zó worden geselecteerd

ductiekosten rond de ¤ 0,15 liggen.

het vorige jaar. Vanwege de hoge

dat importerende landen kunnen

Landbouworganisaties wijten de

rentestand en de onzekerheid over

vertrouwen op de kwaliteit van die

lage prijzen aan goedkope invoer

de huizenprijzen bedenken consu-

bedrijven. De lijst zal worden opge-

uit derde landen, waar de telers

menten zich tweemaal voordat ze

Dumping groenten en fruit?

steld met medewerking van de

niet aan de EU-regels voor gewas-

hun geld uitgeven. De omzetten

Boerenbond Asaja heeft de produ-

ministeries van Volksgezondheid

bescherming en voedselveiligheid

groeien nog wel in termen van hoe-

centen en exporteurs van groenten

en Handel. Ten slotte zal de over-

hoeven te voldoen.

veelheden

en fruit uit Almería ervan beschul-

heid harder gaan trekken aan het

maar de waarde is flink afgenomen

digd dat zij hun producten in het

openen van onderhandelingen met

door de vele kortingsacties om

buitenland goedkoper aanbieden

landen die nu nog geen Spaans

klanten naar de winkel te krijgen.

dan in Spanje zelf. Zo zou een kilo

vlees willen importeren. Prioriteit

Gemiddeld waren de prijzen van de

pompoen in Parijs ¤ 0,90 kosten,

gaat uit naar Algerije en Marokko,

goederen in mei 2005 1% lager dan

terwijl daarvoor in Almería zelf

China en Taiwan en naar Brazilië en

in mei 2004. In volume waren de

¤ 1,30 tot ¤ 2,95 moet worden neer-

Cuba. Argentinië en Mexico hebben

verkopen in mei 2005 0,1% groter

geteld. Asaja wees in de persconfe-

na lang onderhandelen de grens

rentie opnieuw op de sterk uiteen-

voor varkensvlees weer geopend.

certificaten

> Groenten en fruit /
Varkensvlees / Vleesexport /
Aquacultuurbeurs /
Biodiesel / Aardappelprijzen /
Zonne-energie

in

alle

autonome

keuringssysteem,

afgezette

goederen,

lopende prijzen die de boeren
krijgen en die de consumenten

Grote beurs voor aquacultuur

Tsjechie¨

betalen en waarschuwde ten slotte

Enkele maanden geleden besloot

LNV Praag

voor massale goedkope invoer uit

het gewest Galicia de grootste aqua-

Marokko en Turkije.

cultuurbeurs ter wereld te organise-

> Culinaire Handels Contact Bijeenkomst groot succes

ren. De beurs wordt gehouden op

Culinaire HCB

Varkensvlees mag weer naar VS

13, 14 en 15 september. Veel landen

Van 4 tot 8 april 2005 vond in Praag en in Bratislava de culinaire

worden uitgevoerd

komen met stands en ook het

Handelscontactbijeenkomst (HCB) plaats. De respectievelijk 18 en

De Verenigde Staten hebben inge-

bedrijfsleven meldt zich massaal

17 deelnemende bedrijven maakten kennis met de mogelijkheden van

stemd met de invoer van varkens-

aan. Meer informatie is te krijgen op

de voedingsmiddelenmarkt in Tsjechië en Slowakije en legden contac-

vlees uit Spanje. Dat was verboden

het LNV-bureau van de Nederlandse

ten met retailvertegenwoordigers, importeurs/groothandelaren en de

sinds de uitbraak van varkenspest in

ambassade in Madrid en op de web-

food service sector. Het buffet met gerechten die ter plekke door een

1998. De verwachting is dat de uit-

site www.acui2005.com.

Nederlandse kok werden bereid met producten van de Nederlandse

voer pas in 2008 werkelijk op gang

deelnemers, viel bijzonder in de smaak.

zal komen. De VS dienen nog een

Aquacultuur in Galicia

aantal slachthuizen te erkennen.

aangetast door toxines
Door de ongewone weersomstan-

Reorganisatie ter bevordering

digheden van de laatste maanden

uitvoer vlees

is de aanwezigheid van toxines als

De minister van Landbouw heeft in

DSP en ASP veel groter en langduri-

het parlement aangekondigd dat

ger dan gewoonlijk. Veel mossel-

de uitvoer van vlees beter zal wor-

banken mogen daardoor niet wor-

den georganiseerd. Zo zullen de

den opgehaald.

keuringsartsen van de veterinaire
dienst, die tot nu toe vooral ge-

Tankstation biodiesel in

oriënteerd waren op inspectie bij

Navarra

invoer, extra opleidingen krijgen

In Pamplona (Navarra) is de eerste

die zijn afgestemd op de eisen die

biodieselbenzinepomp in gebruik

het land van bestemming stelt. Ook

genomen. Eigenaar van het tank-

zal bij het ministerie een aparte

station

is

de

hypermarktketen
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dan in april 2005 en 1,3% groter

land. De maatregelen houden in dat

De organisaties hebben deze veront-

organismen in als biologisch geëtiket-

dan in mei 2004. In 2004 bedroeg

elke te importeren partij pootaard-

reinigingen sinds 1996 (het jaar

teerde diervoeders en kruisbestuiving

de totale jaarlijkse groei in de

appelen tijdig genotificeerd moet

waarin deze gewassen werden geïn-

van een gangbaar zaad met genetisch

detailhandel 7%. Vooral de sector

worden bij de Britse Plantenziekte-

troduceerd) verzameld in 27 landen

gemodificeerd zaad. Het register staat

huishoudelijke artikelen en de doe-

kundige Dienst. Deze neemt van elke

over de hele wereld. Het gaat om een

op www.genewatch.org.

het-zelf-sector merken de terug-

partij monsters die getest worden op

lijst met besmettingen van voeding,

houdendheid van de consument.

bruin- en ringrot. Tot eind april 2005

diervoeders, zaden en wilde planten.

Eerste commerciële getijden-

De voedingsmiddelenbranche heeft

is uit Nederland 22.000 ton poot-

Na de Verenigde Staten met 16 ver-

energiecentrale

minder reden tot klagen: de groei

aardappelen geïmporteerd die op

ontreinigingen neemt het Verenigd

Het Britse bedrijf Ocean Power Deli-

in de verkopen was in die sector

deze wijze is gecontroleerd. De Britse

Koninkrijk met acht verontreinigingen

very claimt de opdracht voor de eer-

2,8% groter dan in 2004 en de prij-

PD heeft laten weten dat er tot eind

de tweede plaats in, op de voet

ste commerciële getijden-energie-

zen waren 0,7% hoger. Ook kle-

april 710 monsters zijn genomen uit

gevolgd door Canada met zeven ver-

centrale te hebben binnengehaald.

dingwinkels hebben weinig last van

genotificeerde importpartijen Neder-

ontreinigingen. In het register komt

Het gaat om een order van ¤ 8 mil-

de flink inzakkende verkopen. Con-

landse pootaardappelen. In deze

één geval van verontreiniging in

joen. De centrale moet aan de kust in

sumentenbestedingen maken 70%

partijen zijn geen ziekteverschijnse-

Nederland voor. In het VK ging het

Noord-Portugal komen te staan en

uit van de Britse economie.

len waargenomen.

onder meer om genetisch gemodifi-

zal aan meer dan 1.500 Portugese

ceerde resten in voedingsmiddelen,

huishoudens elektriciteit leveren.

Geen ziektegevallen in

Register verontreinigingen met

Nederlandse pootaardappelen

genetisch gemodificeerde

Sinds begin maart zijn tegen Neder-

organismen

landse pootaardappelen extra maat-

Genewatch UK en Greenpeace heb-

regelen van kracht, omdat de ver-

ben een register met meer dan 60 ver-

denking bestaat dat ziekte-uitbraken

ontreinigingen met genetisch gemo-

in het VK afkomstig zijn uit Neder-

dificeerde organismen gepubliceerd.

resten van genetisch gemodificeerde

De Pelamis wave energy converter van OPD genereert energie uit golfslag

Roemenie¨
LNV-bureau Boekarest

Korte berichten uit het buitenland

> Subsidies

Overig Europa

Nieuwe subsidiemaatregelen
Volgens SAPARD-vertegenwoordiger
Dan Gherghelas zou de Europese
Commissie wat hem betreft binnenkort akkoord kunnen gaan met de
toewijzing van nieuwe fondsen voor
het

Macedonie¨

Roemeense

SAPARD-pro-

gramma. Het Roemeense agentschap wil met de nieuwe fondsen
onder meer de kwaliteitscontroles

> Eurep-Gap

op voedingsmiddelen verbeteren en

Eerste Eurep-Gap certificaat

de samenwerking van producenten

voor Labeko

bevorderen. De nieuwe maatrege-

In het kader van een PSO-project

len worden waarschijnlijk in septem-

van het ministerie van Economische

ber van kracht. De Europese Com-

Zaken is in oktober 2004 de orga-

missie heeft tot nu toe in totaal zes

nisatie

in

subsidiemaatregelen onder SAPARD

Macedonië. Incebo richt zich op

goedgekeurd, waaronder die voor

Incebo

opgericht

certificering in de akkerbouw. Pro-

investeringen in de landbouwsector

jectpartners zijn QPoint BV uit

Dhr. Darko Tofoski, directeur van Labeko (l) en Dhr. Nikola Colakovski,

en in infrastructuur in plattelandsge-

Naaldwijk en ECAS uit Roelof-

manager certificeringsinstituut Incebo (r)

bieden. De fondsen van de Europese

arendsveen. Op 29 april jl. ver-

Unie bedragen in totaal ¤ 1,3 miljard

strekte ECAS het eerste Eurep-Gap

salades, snacks en ‘eco-burgers’.

maanden tijd bereidde Labeko

en de financiële bijdrage van de

certificaat aan de onderneming

Daarnaast levert Labeko de oester-

zich voor op de audit die zonder

Roemeense overheid wordt geschat

Labeko uit Skopje. Dit bedrijf startte

zwammen vers en in potten aan

enig punt van kritiek resulteerde

op ¤ 365,9 miljoen.

in 2001 met de productie van oes-

restaurants en retailorganisaties in

in het eerste Eurep-Gap certifi-

terzwammen die het verwerkt in

Macedonië en Servië. In slechts vier

caat in Macedonië.
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Laatste nieuws
LNV seminar over innovaties in de handel

27 september 2005 Kasteel Oud-Wassenaar
Nederland staat van oudsher te boek als handelsnatie. Vandaag de dag ver-

lijkheden om de transactiekosten te reduceren worden verkend. Marcel

toont onze agrarische handelsbalans een groot batig saldo. Maar wie bij

Creemers van Nyenrode University schetst de aanwezigen een beeld van

wil blijven en de toenemende internationale concurrentiekracht het hoofd

hoe de handel er zal uitzien over pakweg tien jaar.

wil bieden, moet voortdurend het oog op de toekomst gericht houden.

Na de thee is het woord aan de ondernemers Alfred Boeve (directeur ESA)

Innovatie is noodzakelijk om in de top te kunnen blijven meedraaien.

en Volkert Engelsman (directeur EOSTA). Welke innovaties hebben zij in de

De directie Industrie en Handel van het ministerie van Landbouw, Natuur

praktijk doorgevoerd om een sterkere positie te verwerven en te behou-

en Voedselkwaliteit organiseert op 27 september het seminar Trade

den? Het dagvoorzitterschap is in handen van Arie van Bellen, directeur

Tomorrow. Het seminar is bedoeld voor ondernemers in de agrosector die

ECP.NL, platform voor eNederland.

nieuwsgierig zijn naar de visie van deskundigen en deelgenoot gemaakt
willen worden van de ervaringen op handelsgebied van collega-bedrijven.

Aanmelding
Interesse? Meld u dan vóór 12 september a.s. aan door een e-mail te sturen

De bijeenkomst vindt plaats in Kasteel Oud-Wassenaar en begint om

naar e.evora@minlnv.nl. Vermeld in de mail uw naam, de naam van uw

13.00 uur met een broodjeslunch. Het programma bestaat uit twee onder-

organisatie, uw functie en adresgegevens. Of bel met het secretariaat van

delen. Voor de pauze schetst secretaris-generaal Chris Kalden van LNV de

de directie I&H (070-3783506). Deelname is gratis. Inschrijving geschiedt op

rol van de overheid om handelsbelemmeringen te slechten. De studie

basis van volgorde van aanmelding. Vóór 20 september krijgt u het defini-

‘Nederland Handelsland’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-

tieve programma en een routebeschrijving toegestuurd.

ringsbeleid wordt vervolgens van commentaar voorzien, waarbij de moge-

Deelname LNV aan ANUGA in Keulen
De directie Industrie & Handel van

der stand de mogelijkheid een

LNV, waar gesprekken met geïnte-

Belangstellenden kunnen contact

het ministerie van LNV neemt ook

vitrine van circa 3 m2 te huren

resseerde partners kunnen wor-

opnemen met mevrouw M. de

dit jaar weer deel aan de ANUGA te

voor een productpresentatie. De

den gevoerd. In de lounge zal

Muynck,

Keulen. Deze belangrijke en toon-

kosten bedragen ¤ 1000,- per

permanent iemand van LNV aan-

e-mail: j.m.de.muynck@minlnv.nl.

aangevende voedingsmiddelenvak-

vitrine. Huurders van een vitrine

wezig zijn, zodat deelnemende

Aangezien

beurs zal gehouden worden van

mogen gebruikmaken van de

ondernemers ook de gelegenheid

beperkt is, zullen de aanmeldingen

8 t/m 12 oktober.

voorzieningen in de informatie-

hebben om op de beurs zelf con-

op volgorde van binnenkomst wor-

I&H biedt kleinere bedrijven zon-

lounge van het ministerie van

tacten te leggen.

den gehonoreerd.

telefoon
het

070-3785664,

aantal

vitrines

Tuinbouwactiviteiten Turkije
Het ministerie van LNV organiseert rondom de GROWTECH EURASIA 2005,

Nederlandse bezoekers en deelnemers aan de beurs. Deze studietour leidt

van 28 november tot en met 4 december 2005, een aantal business-

u langs moderne tuinbouwbedrijven, de industriële zone en het douane-

activiteiten (Holland Paviljoen, een studietoer en een seminar uitgangs-

complex van Antalya en Isparta. Achtergrondinformatie over deze activi-

materiaal) in samenwerking met het landbouwbureau Ankara en

teiten kunt u verkrijgen bij mw. Mr. G.G.R. Blom (studietoer en seminar,

Bloemenbureau Holland. De GROWTECH is een internationale beurs voor

tel. 070-3785665 e-mail: g.g.r.blom@minlnv.nl ) of dhr. J. Schenk (Holland

landbouw, voedingstuinbouw en sierteelt. De beurs vindt plaats van 1-4

Paviljoen, tel. 070-3784169 e-mail: j.p.schenk@minlnv.nl) van de Directie

december in Antalya. Voorafgaand aan de GROWTECH zal het ministerie

Industrie en Handel.

van LNV in samenwerking met het Bloemenbureau Holland een seminar
organiseren over Nederlands uitgangsmateriaal met als doel de kwaliteit

Over de Turkse tuinbouwsector en de Turkse snijbloemensector zijn tevens

ervan meer onder de aandacht te brengen. Eveneens voorafgaand aan de

(digitale) marktrapporten verschenen. Deze kunt u opvragen bij Mw. A.P.

GROWTECH wordt

Luijkx-Visser (tel. 070-3784119, e-mail: a.p.luijkx-visser@minlnv.nl).

een driedaagse studietoer georganiseerd voor
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LNV-bureaus in het buitenland
ABU DHABI
Werkgebied: Verenigde Arabische Emiraten
en Saoedi-Arabië
Dr. ir. J.G. van der Beek, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Apt. 602 Al Masaood Tower Building, Shelkh
Hamdan Street, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Postadres: P.O.Box 1 46560, Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten.
Tel.: (00-971) 2.632.0712 (LNV)
Fax.: (00-971) 2.632.0198 (LNV)
E-mail: abu-lnv@minbuza.nl
Bureau Riyadh
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Diplomatic Quarter, Riyadh,
Saoedi-Arabië
Postadres: P.O.Box 94307, Riyadh 11693,
Saoedi-Arabië
Tel.: (00-966) 1 488 1093/2501 (LNV)
Fax.: (00-966) 1 488 1519 (LNV)
E-mail: tijdelijk vervallen
2e E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
http://www.holland.org.sa
ANKARA
Werkgebied: Turkije, Israël,
Palestijnse Gebieden
Mw. drs. C.J.M. Konsten, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Turan Günes Bavari 7.
Cadde no. 3, Yildiz 06550 Ankara, Turkije
Tel.: (00-90) 312.409.1860 (LNV)
Fax: (00-90) 312.409.1892 (LNV)
E-mail: nlgovankagr@bnet.net.tr
2e E-mail: ank-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.org.tr
http://www.nlankagr.com
Athene (zie Boekarest)
BANGKOK
Werkgebied: Thailand, Filippijnen,
Vietnam
Ir. M.H. Slingenberg, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
106 Wireless Road, Lumpini, Bangkok-10330
Postadres: P.O. Box 404,
Bangkok 10330, Thailand
Tel.: (00-66) 2.255.7559 (LNV)
Fax: (00-66) 2.254.1415 (LNV)
E-mail: nlbanagr@loxinfo.co.th
2e E-mail: ban-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.in.th
Bureau Hanoi
Mw. Truong Thi Dung, Technisch assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden
Daeha Office Tower, 6 th floor 360
Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi
Tel.: (00-84) 4.831.5650
Fax: (00-84) 4.831.5605
E-mail: nlhanagr@fpt.vn
E-mail: han-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org.vn
Bureau Manilla
Dhr. J.I.C. Laquian, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
9e Etage, King’s Court Bld I, 2129 Chino
Roces Avenue, Makati City, Metro Manilla,
Filippijnen
P.O. Box 2448 MCPO, 1264 Makati,
Metro Manilla, Filippijnen
Tel.: (00-63) 2.811.2706 (LNV)
Fax: (00-63) 2.811.2706 (LNV)
(00-63) 2.815.4579 (BZ)
E-mail: nlmanagr@eastern.com.ph
2e E-mail: man-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.ph

BERLIJN
Werkgebied: Duitsland, Zwitserland
Ir. J.J. Pape, LNV-Raad
Mw. Mr. S.M.C. Deepen, LNV-Attachee
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Klosterstrasse 50,
10179 Berlin, Duitsland
Tel.: (00-49) 30.2095.6480 (LNV)
Fax: (00-49) 30.2095.6481 (BZ)
E-Mail: nlblnagr@bln.nlamb.de
2e E-mail: bln-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.de
BOEDAPEST
Werkgebied: Hongarije, BosniëHerzegovina, Kroatië, Slovenië, ServiëMontenegro, Oostenrijk
Ir. J.A. Landstra, LNV-Raad
Drs. A.E. Braam, Raad voor Veterinaire
aangelegenheden
Veterinair Werkgebied: Hongarije,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije,
Estland, Letland, Litouwen, ServiëMontenegro, Kroatië, Macedonië, Polen,
Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Slowakije
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Fuge utca 5-7, (2e district),
1022 Boedapest, Hongarije
Postadres: P.O. Box 56,
1388 Boedapest, Hongarije
Tel.: (00-36) 1.3366.380 (LNV)
Fax: (00-36) 1.3266.238 (LNV)
E-mail: nlboeagr@pronet.hu
2e E-mail: bdp-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.org.hu
Bureau Belgrado
Mw. M. Mirkovic, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Simina 29, 11000 Belgrado,
Servië-Montenegro
Postadres: Postfah 489, 11001 Belgrado
Tel.: (00-381) 11.3281.147
Fax: (00-381) 11.6289.86
E-mail: nlgovbel@eunet.yu
2e E-mail: bel-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.org.yu
Bureau Zagreb
Mw. D. Budimir, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Medvescak 56,
10000 Zagreb, Kroatië
Tel.: (00-385) 1.468.3697 (LNV)
Fax: (00-385) 1.468.4877 (BZ)
E-mail: zag-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.hr/
BOEKAREST
Werkgebied: Roemenië,
Bulgarije, Griekenland
Ir. Ing. M.Y. Brouwer, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Aleea Alexandru 20, Sector 1,
011823 Boekarest, Roemenië
Tel.: (00-40) 21.231.5657 ( LNV)
Fax: (00-40) 21.231.6373 ( LNV)
E-mail: nlbkragr@olanda.kappa.ro
2e E-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
http://www.olanda.ro/
Bureau Athene
Mw. M. Plessas-Schallenburg,
Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Leoforos Vassileos Konstantinou 5-7,
Athene 106-74, Griekenland
Tel.: (00-30) 2.107.254.960
Fax: (00-30) 2.107.254.907
E-mail: ath-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.gr

BELGRADO (zie Boedapest)
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Bureau Sofia
Mw. D.H. Milenkova, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Oborishte 15, 1504 Sofia, Bulgarije
Postadres: P.O. Box 91, 1000 Sofia, Bulgarije
Tel.: (00-359) 2.8160.380 (LNV)
Fax: (00-359) 2.8160.381 (LNV)
E-mail: nlsofagr@bulpost.net
2e E-mail: nlsofagr@bulpost.net
http://www.netherlandsembassy.bg
BRASÍLIA
Werkgebied: Brazilië
Dhr. J.G. van de Vooren, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Ses Avenida das Nações, QD. 801, Lote 05 CEP
70405-900 Brasília – DF, Brazilië
Postadres: Caixa Postal 07/0098, CEP
70359-970 Brasília - DF, Brazilië
Tel.: (00-55) 61.321.4769 (BZ)
Fax: (00-55) 61.323.5342 (LNV)
E-mail: nlbraagr@uol.com.br
2e E-mail: bra-lnv@minbuza.nl
http://www.embaixada-holanda.org.br
Bureau São Paulo
Mw. F.E. Heering, Administratief
medewerker Consulaat-Generaal
der Nederlanden
Bezoekadres: Avenida Brigadeiro Faria
Lima 1779, 3 -andar CEP 01451-001-Sao
Paulo-SP, Brazilie
Postadres: Caixa Postal 11302, CEP
05422-970-São Paulo-SP, Brazilië
Tel.: (00-55) 11.3811.3300 (BZ)
Fax: (00-55) 11.3819.0903 (LNV)
E-mail: nlsaoagr@uol.com.br
2e E-mail: sao-lnv@minbuza.nl
http://www.embaixada-holanda.org.br
BRUSSEL
Werkgebied: België, Luxemburg
Jhr. mr. ing. K.H.A. von Chrismar, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, H. Debrouxlaan 48,
1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1550 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1780 (LNV)
E-mail: nlbruagro@euronet.be
2e E-mail: bru-lnv@minbuza.nl
http://www.nederlandseambassade.be
BRUSSEL PV-EU
Mr. G.P.G. Kunst, LNV-Raad
Drs. A.M. Akkerman, Raad voor
Veterinaire Aangelegenheden
Mr. O.B.M. Meuffels, LNV-Attaché
Ir. F. Vroegop, LNV-Attaché
Mw. Drs. S.J.C.W. Bont, LNV-Attachee
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de Europese Unie,
H. Debrouxlaan 48, 1160 Brussel, België
Tel.: (00-32) 2.679.1545/1546 (LNV)
Fax: (00-32) 2.679.1776/1783 (LNV)
E-mail: bre-lnv@minbuza.nl
http://www.nederlandseambassade.be
Tevens belast met procurementaangelegenheden in het kader van de
ontwikkelingsfondsen van de EU.
BUENOS AIRES
Werkgebied: Argentinië, Chili, Uruguay
Drs. M. van Genne, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Edificio Porteño II, Olga Cossenttini 831,
Pisos 3 y 4, C1107 BVA Buenos Aires, Argentinië
Postadres: Ambassade der Nederlanden,
Olga Cossenttini 831, C1107 BVA
Buenos Aires, Argentinie
Tel.: (00-54) 11.4338.0090 (LNV)
Fax: (00-54) 11.4338.0091 (LNV)
E-mail: nlbueagr@embajadaholanda.int.ar
2e E-mail: bue-lnv@minbuza.nl
http://www.embajadaholanda.int.ar

DAMASCUS (zie Kairo)
GENÈVE PV-WTO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de WTO
(Wereldhandelsorganisatie) en andere
internationale organisaties te Genève
(UNCTAD, UNEP, WHO, WIPO/UPOV)
Mr. M.P.C. Huige, LNV Raad
Postadres: C.P. 196, 1211 Genève 20 CIC,
Zwitserland
Tel.: (00-41) 22.748.1822/08 (LNV)
Fax: (00-41) 22.748.1828 (BZ)
E-mail: nlgevagr@bluewin.ch
2e E-mail: rien.huige@minbuza.nl
Hanoi (zie Bangkok)
HONG KONG SAR (zie Peking)
JAKARTA
Werkgebied: Indonesië, Maleisië,
Singapore, tevens voor Association of
South-East Asean Nations (ASEAN)
Ir. F.A.G.M. Claassen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kavel S-3,
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesië
Tel.: (00-62) 21.524.1032/48 (LNV)
Fax: (00-62) 21.526.2230 (LNV)
E-mail: nljakagr@jrne.or.id
2e E-mail: jak-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.or.id/
Bureau Singapore
Dhr. K.C. Chong, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
541 Orchard Road, 13-01 Liat Towers,
Singapore 238881
Postadres: Tanglin P.O. Box 447,
Singapore 912415
Tel.: (00-65) 6739.1121
Fax: (00-65) 6737.1940
E-mail: nlsinagr@singnet.com.sg
2e E-mail: sin-lnv@minbuza.nl
http://www.nethemb.org.sg
KAIRO
Werkgebied: Egypte, Jordanië,
Libanon, Syrië
Ir. H.L.M. van Wissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 18, Hassan Sabri Street,
11211, Zamalek, Kairo, Egypte
Tel.: +202 736 38 63 / 739 55 71/2/3
Fax: +202 736 09 36
E-mail: nlkaiagr@hollandemb.org.eg
2e E-mail: kai-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandemb.org.eg
Bureau Damascus
Mw. Samar Kadri, Technisch Assistent
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Abou Roumaneh, Al-Jalaa Street,
Imm. Tello, Damascus, Syrie
Postadres: Boîte Postale 702, Damascus, Syrië
Tel.: (00-963) 11.333.5119/6871 (BZ)
Fax: (00-963) 11.333.9369 (BZ)
E-mail: nldamagr@cyberia.net.lb
2e E-mail: dmc-lnv@minbuza.nl
KIEV
Werkgebied: Oekraïne, Armenië,
Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië
Ir. A.A. Verhagen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Kontraktova Ploscha 7,
01901 Kiev, Oekraïne
Tel.: (00-380) 44.490.8223 (LNV)
Fax: (00-380) 44.490.8266 (LNV)
E-mail: kievagronl@ukr.net
2e E-mail: kie-lnv@minbuza.nl
http://www.holland.com.ua

Matchmaking met Roemeense en Bulgaarse bedrijven op AGF Totaal
Op dinsdag 13 september 2005, tijdens de AGF Totaal, organiseren

veranciers. Zowel in Roemenië als Bulgarije is behoefte aan plantaar-

het ministerie van LNV en het Nederlands Centrum voor Handels-

dig uitgangsmateriaal, goede koel- en opslagfaciliteiten, tuinbouw-

bevordering in Ahoy’ Rotterdam een matchmaking event voor de

kassen en bijbehorende apparatuur, irrigatiesystemen en (sorteer)-

groenten- en fruitsector met zo’n 20 vooraanstaande Roemeense en

machines. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website

Bulgaarse bedrijven.

van het Nederlands Centrum voor Handelbevordering:

De groenten- en fruitsector is volop in ontwikkeling in Roemenië en

www.handelsbevordering.nl.

Bulgarije: de markt is groeiende en de middenklasse vraagt om

Voor contact:

producten van hoge kwaliteit. Dit biedt mogelijkheden voor de

• Mevr. Lydia Aalpoel, NCH, 070-344 15 88

Nederlandse groenten- en fruitsector, in het bijzonder voor de toele-

• Dhr. Ruben van der Laan, ministerie LNV, 070-378 5140

KOPENHAGEN
Werkgebied: Denemarken, Estland,
Finland, Noorwegen, IJsland, Zweden
Dhr. H.H. Schipper, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Toldbodgade 33,
DK 1253 Kopenhagen K, Denemarken
Tel.: (00-45) 33.707.218
Fax: (00-45) 33.140.350
E-mail: nlkopagr@newmail.dk
2e E-mail: kop-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.dk

Bureau Hong Kong SAR
Mw. M.P.C. Ng, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal der
Nederlanden, Room 5702, 57/F Cheung
Kong Center, 2 Queen’s Road Central,
Hong Kong, Volksrepubliek China
Tel.: (00-852) 2524.8187/88 (LNV)
Fax: (00-852) 2524.9419 (LNV)
E-mail: nlhonagr@netherlands-cg.org.hk
2e E-mail: hon-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-cg.org.hk
http://www.nlpekagr.com

LISSABON (zie Madrid)

NAIROBI
Werkgebied: Kenia, Eritrea, Ethiopië,
Oeganda, Tanzania, tevens voor UNEP
Mr. F.H.J. von der Assen, LNV-Raad
Ambassade der Nederlanden,
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Riverside Lane, Off Riverside Drive,
Nairobi, Kenia
Postadres: P.O. Box 41537, 00100, Nairobi,
Kenia
Tel.: (00-254) 20.4450.137
Fax: (00-254) 20.4450.138
E-mail: nlnaiagr@nbnet.co.ke
2e E-mail: nai-lnv@africaonline.co.ke
http://www.netherlands-embassy.or.ke/

LONDEN
Werkgebied: Verenigd Koninkrijk, Ierland
Drs. G.G.J. Thissen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 38, Hyde Park Gate,
Londen SW7 5DP, Verenigd Koninkrijk
Tel.: (00-44) 20.7590.3279/76/77/80
Fax: (00-44) 20.7581.5276
E-mail: nllonagr@netherlandsembassy.org.uk
2e E-mail: lon-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org.uk/

NEW DELHI
Werkgebied: Bhutan, India, Sri-Lanka, Nepal
Ir. A. Parzer, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 6/50F Shantipath,
Chanakyapuri, New Delhi 110021, India
Tel.: (00-91) 11.24.197.604/5/77
Fax: (00-91) 11.24.197.702
E-mail: nlndeagr@vsnl.net
2e E-mail: nde-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandinindia.org/

MADRID
Werkgebied: Spanje, Marokko, Portugal
Mr. C.J. Heringa, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida del Comandante
Franco 32, 28016 Madrid, Spanje
Tel.: (00-34) 91.353.7521/20 (LNV)
Fax: (00-34) 91.353.7567 (LNV)
E-mail: nlmadagr@telefonica.net
2e E-mail: mad-lnv@minbuza.nl
http://www.embajadapaisesbajos.es

PARIJS
Werkgebied: Frankrijk, Algerije
Ir. L. Braakenburg, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 7-9 Rue Eblé,
75007 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4062.3353 (LNV)
Fax: (00-33) 1.4062.3452 (LNV)
E-mail: agriculture@amb-pays-bas.fr
2e E-mail: par-lnv@minbuza.nl
http://www.amb-pays-bas.fr

Bureau Lissabon
Mw. A.P. Paiva Geadas, Administratief
Medewerker
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Avenida Infante Santo
43-5o, 1399-011 Lissabon, Portugal
Tel.: (00-351) 21.391.4919 (LNV)
Fax: (00-351) 21.391.4952 (LNV)
E-mail: nllisagr@netcabo.pt
2e E-mail: lis-lnv@minbuza.nl
http://www.emb-paisesbaixos.pt

PARIJS PV-OESO
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling)
Ir. A.J.A. van Royen, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: 12-14 Rue Octave Feuillet,
75116 Parijs, Frankrijk
Tel.: (00-33) 1.4524.9971
Fax: (00-33) 1.4524.9938
E-mail: nlpaoagro@fr.oleane.com
2e E-mail: pao-lnv@minbuza.nl

MANILLA (zie Bangkok)
MEXICO
Werkgebied: Mexico, Cuba
Ir. P.A.L. de Rijk, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Av. Vasco de Quiroga 3000, Piso 7, Colonia
Santa Fe, 01210 Mexico D.F., Mexico
Postadres: Apartado Postal 10-656,
11000 Mexico D.F., Mexico
Tel.: (00-52) 55.5258.9921 tst. 215 (LNV)
Fax: (00-52) 55.5258.8139
E-mail: lnv@nlgovmex.com
2e E-mail: mex-lnv@minbuza.nl
http://www.paisesbajos.com.mx
MOSKOU
Werkgebied: Rusland, Kazachstan,
Oezbekistan, Wit-Rusland
Ir. J.M.J.G. Kats, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Tverskoj Blvd. 14/1, 5th Floor,
125009 Moscow, Rusland
Postadres: Kalashny Pereulok 6,
125009 Moskou, Rusland
Tel.: (00-7) 095.797.2946
Fax: (00-7) 095.797.2905
E-mail: moslnv@sovintel.ru
2e E-mail: mos-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.ru

PEKING
Werkgebied: Volksrepubliek China,
(incl. Hong Kong) en Mongolië
Ir. H.J.W. van Duijn, LNV-Raad
Ir. R.J. Konijn, LNV-Attaché
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4, Liangmahe Nanlu Rd.
Beijing 100600, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 10.6532.4464
Fax: (00-86) 10.6532.6329
E-mail: info@nlpekagr.com
2e E-mail: pek-lnv@minbuza.nl
http://www.hollandinchina.org/nl/
peking/intro.htm
Web (LNV): http://www.nlpekagr.com
Bureau Shanghai
Dhr. N. Hong, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Consulaat-Generaal
der Nederlanden, Sun Plaza, East Tower,
4th Floor, 88 Xian Xia Road,
Shanghai 200336, Volksrepubliek China
Tel.: (00-86) 21.6209.9076 (BZ)
Fax: (00-86) 21.6278.9722 (LNV)
E-mail: nlshaagr@uninet.com.cn
2e E-mail: sha-lnv@minbuza.nl
http://hollandinchina.org/nl/cg/sh-intro.htm
http://www.nlpekagr.com

PRAAG
Werkgebied: Tsjechië, Slowakije
Mw. Ir. P.M.B. de Vries-Van Loon, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Gotthardska 6/27,
160 00 Praag 6, Bubeneç, Tsjechië
Tel.: (00-420) 233.015.218
Fax: (00-420) 233.015.257 (LNV)
E-mail: nlpraagr@ti.cz
2e E-mail: pra-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.cz

(vervolg Seoul)
Postadres: K.P.O. Box 509, Seoel 110-605,
Republiek Korea
Tel.: (00-82) 2.723.4180
Fax: (00-82) 2.723.0283
E-mail: nlseoagr@korea.com
2e E-mail: seo-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.or.kr
Bureau Taipei
Mw. C. Hsiung, Technisch Assistent
Post/Bezoekadres: Netherlands Trade and
Investment Office, Agricultural and Food
Department, Rm. B, 5/F Artist Construction
Building, 133 Min Sheng E. Road,
Section 3, Taipei 105, Taiwan
Tel.: (00-886) 2.2713.5760
Fax: (00-886) 2.2713. 0194
E-mail: nltaiagr@ntio.org.tw
http://
www.ntio.org.tw/agricultural/index-e.htm
SHANGHAI (zie Peking)
SINGAPORE (zie Jakarta)

PRETORIA
Werkgebied: Zuid-Afrika, Zimbabwe
Mw. Mr. G.A. Kostwinder, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 210 Queen Wilhelmina Street
New Muckleneuk,
Pretoria 0083, Zuid-Afrika
Postadres: P.O.Box 117, Pretoria 0001,
Zuid-Afrika
Tel.: (00-27) 12.425.4570/2/3
Fax: (00-27) 12.425.4571
E-mail: nlpreagr@telkomsa.net
2e E-mail: pre-lnv@minbuza.nl
http://www.dutchembassy.co.za
RIYADH (zie Abu Dhabi)
ROME
Werkgebied: Italië, Cyprus, Malta
LNV-bureau
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Via della Camilluccia 701-703,
00135 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.367.67224 (LNV)
Fax: (00-39) 06.367.67261 (LNV)
E-mail: nlromagr@tuttopmi.it
2e E-mail: rom-lnv@minbuza.nl
http://www.olanda.it/
ROME - PV ROME
Werkgebied: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties
voor voedsel en landbouw
Drs. E. Wermuth, Buitengewoon en
Gevolmachtigd Ambassadeur, Permanent
Vertegenwoordiger
Ir. J.T.M.G. Steeghs, Ambassaderaad,
Plv. Permanent Vertegenwoordiger
Mw. Drs. A. Swalef, Tweede Secretaris
Beleidsmaker
Post/Bezoekadres: Permanente
Vertegenwoordiging van het Koninkrijk
der Nederlanden bij de VN-organisaties
voor voedsel en landbouw, Via delle
Terme Deciane 6, 00153 Rome, Italië
Tel.: (00-39) 06.574.0306/ 2326
Fax: (00-39) 06.574.4927
E-mail: nlrofagr@netherlandspermrep.it
2e E-mail: rof@minbuza.nl
SÃO PAULO (zie Brasilia)
SEOUL
Werkgebied: Republiek Korea en Taiwan
Ir. J.P.N. Damen, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Kyobo Building, 14th floor, 1, Jongno 1-ka
Jongno-gu, Seoel 110-714, Republiek Korea

SOFIA (zie Boekarest)
TAIPEI (zie Seoel)
TEHERAN
Werkgebied: Iran
Drs. A.M. de Roo, LNV-Raad
Bezoekadres: Ambassade der Nederlanden,
Darrous Shahrzad Boulevard, Kamasaie
Street, 1st Eastlane 33, 19498 Teheran, Iran
Postadres: P.O. Box 11365-138, Teheran, Iran
Tel.: (00-98) 21.255.5094
Fax: (00-98) 21.256.0213
E-mail: nltehagr@dpimail.net
2e E-mail: teh-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlandsembassy.ir
TOKYO
Werkgebied: Japan
Ir. F.L.M. Vossenaar, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Shiba-koen, 3-6-3,
Minato-ku, 105-0011 Tokyo, Japan
Tel.: (00-81) 3.5401.0421 (LNV)
Fax: (00-81) 3.5401.0424 (LNV)
E-mail: nltokagr@ma.neweb.ne.jp
2e E-mail: tok-lnv@minbuza.nl
http://www.oranda.or.jp
WARSCHAU
Werkgebied: Polen, Letland, Litouwen
Drs. ing. A.W. Verhey, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, Ul. Kawalerrii 10,
00 468 Warschau, Polen
Tel.: (00-48) 22.559.1269
Fax: (00-48) 22.840.2634
E-mail: nlwaragr@ikp.pl
2e E-mail: war-lnv@minbuza.nl
http://www.nlembassy.pl
WASHINGTON
Werkgebied: Verenigde Staten van Amerika
(incl. Puerto Rico), Canada, tevens Wereldbank
Ir. W.L.A.G. Tacken, LNV-Raad
Post/Bezoekadres: Ambassade der
Nederlanden, 4200 Linnean Avenue, N.W.
Washington, D.C 20008-3896, Verenigde
Staten van Amerika
Tel.: (00-1) 202.274.2716/2718
Fax: (00-1) 202.244.3325
E-mail: nlwasagr@yahoo.com
2e E-mail: was-lnv@minbuza.nl
http://www.netherlands-embassy.org/
ZAGREB (zie Boedapest)
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Activiteitenkalender

Programma Bilaterale Economische Samenwerking van de directie Industrie en Handel
Onderstaande activiteiten zijn op alfabetische volgorde gerangschikt per regio en per land.

Regio/land

Periode 2005

Activiteit

Inlichtingen uitvoering

Inlichtingen markt

Brazilië

26 - 30 september

Spreekdagen (werkgebied Brazilië) te Den Haag

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ing. J. Porte
070 378 44 28

Mexico

3 - 7 oktober

Spreekdagen (werkgebied Mexico, Cuba)
te Den Haag i.c.m. Verenigde Staten

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ing. J. Porte
070 378 44 28

8 - 13 november

Tuinbouwmissie naar Irapuato

Ing. J. Porte
070 378 44 28

Ing. J. Porte
070 378 44 28

3 - 7 oktober

Spreekdagen (werkgebied Verenigde Staten, Puerto
Rico, Canada) te Den Haag i.c.m. Mexico

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ir. O.T.J. Stiekema
070 378 42 35

1 - 9 september

Melkveehouderijmissie naar Zhengzhou, Dalian en
Harbin (matchmaking, seminars, veldbezoeken en
bezoek aan ‘China Dairy Expo’ te Dalian)

Drs. R.W.Ch. van den Bergh Drs. R.W.Ch. van den Bergh
070 378 42 46
070 378 42 46

19 - 21 september

Sweet China te Shanghai, vakbeurs voor de bakkerij- en
zoetwarenindustrie (collectieve inzending met displayvitrines)

PlusProject
0341 455 655

LNV-bureau
00 86 10 653 24464

24 sep. - 2 okt.

Sierteeltmissie naar Kunming en Chengdu (field trips,
seminars, matchmaking, tevens Holland Paviljoen in
Chengdu) evt. i.c.m. Taiwan

Headventure
06 551 96 206

Drs. R.W.Ch. van den Bergh
070 378 42 46

Indonesië

12 - 16 december

Spreekdagen (werkgebied Indonesië, Maleisië,
Singapore, ASEAN) te Den Haag

Mw. Verboom
070 378 41 62

Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66

Taiwan

18 - 23 september

Sierteeltmissie i.s.m. EVD, evt. i.c.m. China

EVD
070 778 83 66

Mw. I. Korving
070 378 47 97

Thailand

19 - 23 september

Spreekdagen (werkgebied Thailand, Filippijnen,
Vietnam) te Den Haag

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ing. W.J.C. Huisman
070 378 41 66

Duitsland

8 - 12 oktober

ANUGA te Keulen, voedingsmiddelenvakbeurs
(collectieve inzending NCH)
(LNV-business lounge + vitrinedisplay)

NCH
070 344 15 86
Mw. J.M. de Muynck

LNV-bureau
00 49 30 209 56480
070 378 56 64

Estland

5 - 9 september

Handelsreis met individuele matchmaking voor de
Voedingsmiddelenindustrie i.c.m. Letland

Mw. J.M. de Muynck
00 45 33 707 218

LNV-bureau
070 378 56 64

Hongarije

27 aug. – 4 sept.

Omék te Boedapest, landbouwbeurs
(Infostand LNV + BNVE)

Ing. J.P. Schenk
070 3784169

LNV-bureau
00 36 1 3366380

Letland

5 - 9 september

Handelsreis met individuele matchmaking voor de
Voedingsmiddelenindustrie i.c.m. Estland

Mw. J.M. de Muynck
00 48 22 559 1269

LNV-bureau
070 378 56 64

Polen

12 - 16 september

Spreekdagen (werkgebied Polen, Letland, Litouwen)
te Den Haag

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

LNV-bureau
00 48 22 559 1269

Bulgarije

13 september

Matchmaking tussen Bulgaarse en Nederlandse
bedrijven uit de groente- en fruitsector tijdens de
AGF Totaal (Ahoy Rotterdam) i.c.m. Roemenië

NCH
Mw. L. Aalpoel
070 344 15 88

Ir. R. van der Laan
070 378 51 40

Roemenië

13 september

Matchmaking tussen Roemeense en Nederlandse
bedrijven uit de groente- en fruitsector tijdens de
AGF Totaal (Ahoy Rotterdam) i.c.m. Bulgarije

NCH
Mw. L. Aalpoel
070 344 15 88

Ir. R. van der Laan
070 378 51 40

2 - 6 november

Indagra te Boekarest, landbouw- en voedingsmiddelenbeurs (seminar)

LNV-bureau
00 40 21 231 5657

Ir. R. van der Laan
070 378 51 40

Amerika

Verenigde Staten

Azië/oceanië
China

EU

Overig Europa

Midden-oosten / Afrika
Abu Dhabi

14 - 18 november

Spreekdagen (werkgebied Verenigde Arabische Emiraten,
Saoedi-Arabië) te Den Haag i.c.m. Egypte, Iran

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ir. J.K. Water
070 378 40 76

Egypte

14 - 18 november

Spreekdagen (werkgebied Egypte, Jordanië, Libanon,
Syrië) te Den Haag i.c.m. Abu Dhabi, Iran

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Ir. J.K. Water
070 378 40 76

Iran

14 - 18 november

Spreekdagen (werkgebied Iran) te Den Haag i.c.m.
Abu Dhabi, Egypte)

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

LNV-bureau
00 98 21 255 5094

Turkije

7 - 11 november

Spreekdagen (werkgebied Turkije, Israël, Palestijnse
Gebieden) te Den Haag

Mw. E. Verboom
070 378 41 62

Mw.mr. G.G.R. Blom
070 378 56 65

1 - 4 december

GrowtechEurasia te Antalya, vakbeurs voor landbouw,
voedingstuinbouw en sierteelt (collectieve inzending,
seminars en studietour)

Ing. J.P. Schenk
070 378 41 69

Mw. mr. G.G.R. Blom
070 378 56 65

28 nov. - 2 dec.

Spreekdagen (werkgebied Zuid-Afrika, Zimbabwe)
te Den Haag

Mw. E. Verboom
079 378 41 62

Mw. I. Korving
070 378 47 97

Zuid-Afrika

VNU: VNU Exhibitions Europe, PEM: Phaff Export Marketing, NCH: Nederlands Centrum voor Handelsbevordering
BB juli/augustus 2005

Onder dit motto werkt het Ministerie van LNV aan veilig,

maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt.

verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

LNV heeft anderen nodig om dit te realiseren. Alle betrokkenen

Het platteland moet economisch gezond blijven, met behoud

moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Transparante

van landschap en cultuur. Ten slotte wil LNV de internationale

besluitvorming is daarbij voorwaarde. LNV geeft richting,

concurrentiekracht van de agrarische sector versterken, met

stelt waar nodig kaders, stimuleert en financiert.

