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Het Vietnamese ministerie
van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
(MARD) werkt momenteel
aan nieuwe wetgeving op het
terrein van fytosanitaire
zaken, voedselveiligheid en
gewasbescherming.
Eind november bezocht
een officiële delegatie uit
Vietnam ons land om kennis
en ervaring uit te wisselen op
bovengenoemde terreinen.

Fytosanitair, voedselveiligheid en gewasbescherming

moeten voldoen, opdat ze toegelaten worden
in het land.

in internationale conventies en verdragen.
Vietnam is dan ook niet voor niets één van de
zogenoemde transitielanden van het
ministerie van Economische Zaken (zie kader).
Nederland en Vietnam werken inmiddels met
programma’s en projecten al nauw met elkaar
samen.

Transitieland

Programma

Vietnam behoort tot de groep van economisch
snelst groeiende landen in de wereld. Met een
omvang zo groot als Duitsland en een markt
van ruim 87 miljoen consumenten heeft het
land een enorm potentieel als leverancier van
grondstoffen en als afzetmarkt voor land- en
tuinbouwproducten.

Het Derde Landenteam voor Markttoegang
Fytosanitair van het ministerie van Economische Zaken had in nauwe samenwerking met
de Landbouwraad Hanoi en andere collega’s
van EZ, NVWA, keuringsdiensten en CTGB een
gedegen programma voor de Vietnamese
delegatie opgesteld. De presentaties richtten
zich vooral op het internationale, Europese en
nationale kader van fytosanitair-, voedselveiligheids- en gewasbeschermingsbeleid en de
uitvoering, handhaving en de controle ervan.

Nieuwe wetgeving Vietnam
Het werkbezoek had als doel uitwisseling van
knowhow over fytosanitaire zaken, voedselveiligheid en gewasbescherming. Na afloop
gaf het hoofd van de Vietnamese delegatie aan
dat zijn land als gevolg van de opgedane
kennis in haar nieuwe wetgeving meer
rekening zal houden met internationale en
Europese wet- en regelgeving.

Links: voedselmarkt in Dalat, het ‘Parijs’ van Vietnam;
rechts: verkoopsters van voedsel in Hanoi.

Voor de import van nieuwe producten zal in
de toekomst, overeenkomstig het beleid van
vele landen, eerst een Pest Risk Analysis (PRA)
dienen te worden uitgevoerd. Op basis van
deze analyse wordt bepaald aan welke
fytosanitaire eisen de ingevoerde producten

Bovendien is Vietnam in 2007 lid geworden
van de WTO en staat het land nu meer open
voor regels en procedures die zijn opgenomen

Zo werd de Vietnamese delegatie onder andere
geïnformeerd over de rol van International
Plant Protection Convention (IPPC), het
besluitvormingsproces van de Europese Unie,
de herziening van de Europese fytosanitaire
richtlijn en het Nederlandse fytosanitaire
systeem. Bij het thema voedselveiligheid lag
de nadruk vooral op de Maximum Residue
Levels (MRL’s) en bij gewasbescherming op de
toelating en registratie en het zorgvuldig
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Verder
werden de Rotterdamse havens en een aantal
bedrijven in de regio bezocht en woonden de
delegatieleden een exportinspectie bij van de
keuringsdienst Kwaliteits Controle Bureau
(KCB) op een bloemenveiling in Aalsmeer.

Markttoegang
Het Derde Landenteam voor Markttoegang
Fytosanitair van het ministerie ontving de

afgelopen periode signalen vanuit de sector
dat Vietnam door de nieuwe fytosanitaire
wetgeving mogelijk per 1 januari 2013 de
toegang van planten en plantaardige
producten tot haar markt zou tegenhouden

‘Geen zorgen over
markttoegang’
dan wel beperken. Eén van de delegatieleden
liet echter weten dat deze zorgen van
Nederlandse bedrijven ongegrond zijn.
Allereerst is de verwachting dat de nieuwe wet
pas eind 2014 in werking treedt. Verder zou de
Nederlandse handel in al eerder naar Vietnam
geëxporteerde producten gewoon doorgang
vinden, aldus de Vietnamese vertegenwoordiger van het ministerie. Wel is het zaak dat
Nederland binnenkort met een overzicht van
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Links: Metro (Makro) is aanwezig in Vietnam;
rechts: de Vietnamese delegatie in Aalsmeer.

traditionele handelsstromen komt, waardoor
ook de vergunningen in principe kunnen
worden afgegeven. Voor de invoer van geheel
nieuwe producten, zal een PRA worden
vereist, zoals gezegd.

Transitiefaciliteit: financieringsinstrument voor het mkb
De Transitiefaciliteit is een nieuwe werkwijze gericht op Colombia, Vietnam en ZuidAfrika. De transitielanden Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika worden gerekend tot de
landen die internationaal als veelbelovend worden gezien, vanwege een relatief goed
investeringsklimaat, adequaat economisch beleid en ontwikkelde financiële sector, een
snel groeiende middenklasse, relatief jonge bevolking en de stabiele politieke situatie
(Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika). Dit zijn belangrijke
ingrediënten voor duurzame economische groei en daarmee een interessante afzetmarkt
voor de Nederlandse export.

Vervolg in 2013
Tijdens het formele overleg werd afgesproken
om de samenwerking tussen Nederland en
Vietnam in 2013 op genoemde terreinen voort
te zetten. Besloten werd dat Nederlandse en
Vietnamese experts volgend jaar gezamenlijk
optrekken met als doel elkaar te informeren
en trainen op het gebied van het opstellen van
pest risk analyses en op risico gebaseerde
inspectiemethoden (fytosanitair en voedselveiligheid). Bovendien stond er voor deze
maand, in het kader van bilaterale landbouwsamenwerking, een officieel bezoek van DG
AGRO aan Vietnam gepland.
Meeuwes Brouwer, namens Derde Landenteam
Markttoegang Fytosanitair, ministerie van
Economische Zaken
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In het Friese Joure werkt
Trilobes hard aan het
verduurzamen van de
productieproces van sap.
En met succes. Het twaalf man
tellende bedrijf is inmiddels
een belangrijke speler op de
internationale markt.

De Nederlandse overheid werkt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking intensief
samen met vijftien partnerlanden. Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika maakten daar ook
deel van uit en zijn nu uitverkozen tot transitieland. Transitielanden zijn middeninkomen
landen of landen die deze status bijna bereikt hebben. Deze landen zijn vanwege de
sterke economische groei steeds minder afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking en
daarnaast bieden deze landen steeds meer mogelijkheden voor een duurzame economi
sche relatie met Nederland.
De overgang van een ontwikkelingsrelatie naar een economische relatie kan niet zonder
het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de uitvoering van de transitiefaciliteit zal daarom
zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen aan de wensen van het Nederlands bedrijfs
leven: zij weten immers wat nodig is om een positie te krijgen op de markten van de
transitielanden. Een op maat gemaakte aanpak met de kennis en instrumenten van
zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) als het ministerie van Economische
Zaken (EZ) helpt om de economische relatie vorm te geven.
Beide ministeries financieren dit instrument. Het idee van deze nieuwe aanpak is om,
met behulp en inzet van Nederlandse kennis en kunde, het ondernemersklimaat in het
transitieland te verbeteren en de belemmeringen voor het Nederlandse bedrijfsleven
weg te nemen.
Doelstellingen voor Vietnam zijn: verbetering van het ondernemingsklimaat; vergroting
van de omvang van de (duurzame) handel, investeringen en diensten door Nederlandse
bedrijven met het transitieland.
De Transitiefaciliteit is gericht op het Nederlandse (mkb-)bedrijfsleven. Uitvoering ervan
ligt bij de Nederlandse ambassades en de consulaten-generaal in de betreffende landen
evenals bij Agentschap NL.
Voor meer informatie over export naar / zakendoen in Vietnam, zie www.agentschap.nl.

Trilobes maakt sinaasappelen groen
Er worden wereldwijd grote hoeveelheden
voedsel van het ene naar het andere werelddeel getransporteerd. Dat kost veel geld en
energie, er komt CO2 bij vrij, het is kostbaar
en vervuilend. Maar ja, iedereen wil wel graag
een lekker glaasje sinaasappelsap op z’n tijd
en sinaasappelen moeten van ver komen.
Verder dan Spanje, dat bij lange na niet zoveel
sap produceert als in Nederland wordt
geïmporteerd.

“Eenmaal in Europa –alle grote sapterminals
staan in de Benelux- moeten de sappen
nog naar de verschillende Europese bestem
mingen worden vervoerd”, aldus Brasser.
“Per vrachtwagen is dat ook weer relatief
duur en vervuilend, bovendien is er risico op
kwaliteitsverlies. Dus hebben we ook een
infrastructuur ontworpen om de sappen met
schepen hetzij langs de kust, hetzij via de
binnenvaart te distribueren.”

“Wij importeren in Europa twintig keer zoveel
sap uit Brazilië als Spanje produceert”, aldus
Diederik Brasser van Trilobes. “Sinaasappelen
groeien nou eenmaal het best in Brazilië,
net zoals Mercedessen in Duitsland”, grapt hij.

De duurzaamheid van Trilobes zit ‘m ook in
de ontwikkeling van agrofoodsectoren in
bijvoorbeeld Amerikaanse en Afrikaanse
landen. Zo is Trilobes bezig met het opzetten
van een toeleveringsketen voor een grote
corporatie van kleine sinaasappelboeren in
een Latijns-Amerikaans land in samenwerking
met de overheid. “Op die manier dragen we
een steentje bij aan de economische
ontwikkeling van dat land, denken we dan
als Trilobes niet zonder trots”.

Trilobes betekent ‘drielob’, drie cirkels die in
elkaar grijpen. Het bedrijf is zo genoemd
omdat het is opgericht door drie partners:
naast Brasser zelf ook Eric van der Zalm en
Gert Jan Vossnack. Zij hebben zich erop
toegelegd die gigantische hoeveelheden
sinaasappelsap, die Brazilië produceert,
zo kosteneffectief én duurzaam als mogelijk
naar Europa te krijgen. Daarvoor ontwerpen
ze complete toeleveringsketens voor
‘liquid foods’, vloeibare voedingsmiddelen.
Van opslagtanks en terminals tot de schepen
waarmee de sappen de hele wereld over gaan.

Zelf vertrekt hij binnenkort naar een NoordAfrikaans land om daar te vertellen over de
projecten die Trilobes kan leveren voor
sinaasappelboeren en sapproducenten aldaar.
“We zijn maar een klein bedrijf”, zegt Brasser.
“Toch zijn we bekend over de hele wereld
vanwege onze technische know-how en

omdat we complete systemen op maat
ontwerpen, waarvan we de bouw uitbesteden.”
De drie oprichters vullen elkaar perfect aan.
Brasser heeft een economische achtergrond,
Vossnack komt uit een familie van scheeps
architecten en Van der Zalm is zowel technische
als commerciële man, die bovendien vloeiend
Portugees spreekt. “We zijn een super
gespecialiseerd team met twintig jaar ervaring”,
aldus Brasser.
En dankzij die geconcentreerde kennis van
Trilobes wordt de ‘carbon footprint’, de totale
hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt bij de
productie en verspreiding van het sap,
aanzienlijk verkleind. “Making orange greener”,
besluit Brasser.
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