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WOORDVOORAF

Gedurendedelaatstejarenisdeexportvanversegroentennaarde
VerenigdeStatenvanNoord-Amerikainbelangrijkematetoegenomen.Devraagkan
wordengesteld ofditeenincidentelezaakisdanwelhetbeginvaneenontwikkelingvanstructureelkarakter.
Terbeantwoording vandezevraagisdoorhetLandbouw-EconomischInstituut
eenonderzoekingesteld,inopdrachtvandeAlgemeneNederlandseBondvan
Groenten-enFruitexporteursenvanhetMinisterievanLandbouw(DirectieVerwerkingvanAfzetvanAgrarischeProdukten).
Ditonderzoek isintweegedeeltenuitgevoerd,nl.eenz.g.desk-research
inNederlandvandehiertelandebeschikbaarenverkrijgbareinformatie,
gevolgd dooreenoriëntatieinhetnoord-oostenvandeVerenigdeStaten.Deze
laatstehadtotdoeldewegvoorhetNederlandseproduktterplaatsetevolgen
eneenindrukteverkrijgenvandeplaatsvanditproduktopdeAmerikaanse
marktvoorversegroenten.
Ditonderzoek isuitgevoerd opdeafdelingTuinbouwvanhetLEIdoor
Ir.E.H.J.M,deKleijnenIr.W.G.deHaan,ening.H.J.KelholtvandeStafafdeling.

DenHaag,december 1983

DeDirecteur,

2.

CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

1.DemarktvoorversegroentenindeVSwordtvanuiteigenproduktie
voorzienvaneenrijkgeschakeerd aanboddat,metnameindevroege
voorjaarsmaandenwordtaangevuldmetgroteimportenvanuitMexicoenin
dezomerookdoorCanada.
2.HetAmerikaanse(Mexicaanse)produktwordtveelalovergroteafstanden
pertruckaangevoerd.Ookaldoordatheteenopengrondsproduktbetreft,
kanhetinkwalitatiefopzichtdevergelijkingmethetNederlandse
kasprodukt slechtstotopzekerehoogtedoorstaan.
3.HetNederlandseprodukt,doordeluchtaangevoerd,arriveertopde
Amerikaansebestemmingendoorgaanseerder,inbeterekwaliteitenin
eenaantrekkelijkerverpakking.
4.DehogetransportkostenvanuitNederland,gevoegdbijdebijkomende
kostenvaninklaringenphytosanitaire inspectie,makeneenpermanente
aanwezigheid (enzekerinhetbegin)vaneenbreedNederlandsassortimentopdeAmerikaansemarktnietwaarschijnlijk.
5.Dekansvanslagenvaneengeregeldeexportwordtinbelangrijkemate
vergroot indienvormenvansamenwerking (i.v.m.kostenverlaging)tussen
desbetreffendeexporteurszoudenwordengerealiseerd ophetgebiedvan
hetluchtvervoer,depre-shipmentinspectie,instellenvanKLM-dependancesopgroenteveilingen.
6.DesupermarktenzijndeplaatsenwaardeAmerikaanseconsumentzijn
groenten inkoopt.Desupermarktfilialen stemmenhunproduktpakketaf
opdewelstandendesamenstellingvandebevolking indenaaste
omgeving.
7.KansenvoorhetNederlandseproduktliggenprimairbijdesupermarkten
inwelgesteldewijkenenindezogenaamdegourmets-shopswaar,inspelendophetsnob-appeal,alleenproduktenvanzeergoedekwaliteitwordenverkocht.Indergelijkezakenspeeltdeprijsvandeproduktengeen
dominerende rolenligtdenadrukopverkrijgbaarheid,smaak,versheid,
gezondheid enpresentatie.
8.OnderdehuidigeomstandighedenkanNederland profiterenvanincidenteeloptredendegatenindemarkt.DaarnaastkanevenweleenImagewordenopgebouwd vaneenkwalitatiefuitstekend produkt,datappelleert
aandeAmerikaanseeisenvanversheid,gezondheid enlaag-calorische
voedingswaarde.Ditlaatstevergteenintensievemarktbewerking.
9.HetIszinvolhiervoorookgezamenlijkpresentaties teplegenvoorb.v.
deFoodBrokersShows,deConventiesenofFMIenPMAshows.Het
BureauvandeLandbouwraad inWashingtonkanhierbijzinvolwordeningeschakeld evenalsdedirectieVAAPvanhetNederlandseMinisterievan
LandbouwalsookdeNederlands-AmerikaanseKamervanKoophandel.
10.Inhetalgemeenzijndefaciliteitenopdeluchthavens inAmsterdamen
NewYorkvoldoendeingerichtopeensnelleafhandelingvanhettevervoerenresp.vervoerdeproduktmogelijk temaken.Importeursendetaillistenbleken tevredenoverdesnelheidwaarmeehunbestellingenwerden
uitgevoerd.BijtransitsnaarverdergelegenbestemmingenindeVS
kunnenechtervertragingenoptreden.Aandachtzoumoetenwordengegeven
aanalternatieve luchthavensc.q.maatschappijen.
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11.Debezwarenverbondenaandephytosanitalre InspectieIndeVSkunnenwordenvoorkomendoorinNederlanddez.g."pre-clearance"toetepassen.
Demogelijkhedenhiertoe ,alofnietinsamenwerkingmetdebloembollenen
bloemenexporteursverdienennadertewordenonderzocht.
12.HetbeleiddienteroptewordengerichtomvoorbepaaldebestrijdingsmiddeleneenresidutolerantiedoordeVStedoenvaststellen.
13.Devervoerscapaciteit heeftindeafgelopenmaandenknelpuntenvertoond,
medeveroorzaaktdoorhetgroteaanbodvansnijbloemenvoordeVSop
bepaaldedagen,dochookdoorhetonverwachtgroteaanbodvangroentendoordaterindeVStekortenwaren.
Mogelijkhedendienentewordennagegaanomtekomentoteenbetereplanning
vanhetaanbodenretouraanbod,vanhetinschakelenvanchartersenhet
gebruikmakenvanvervoeroverzee(8dagen,voor+50centperkg).
14.DeverderepenetratieopdeAmerkaansemarktvoorversegroentendientte
wordenondersteunddoorgezamelijkereclame-enpromotieactiesvanexporteurszijdeenhetCentraalBureauvanTuinbouwveilingen.Hetlijktzinvol
omsamenwerking tezoekenmethetPR-bureauvanhetbloemenbureauHolland
indeVSdez.g."FlowerCouncilofHolland"metvestigingeninNewYorken
LosAngeles,waarmeeeconomicsofscalebereiktkunnenworden.
15.HetverdientaanbevelingdeontwikkelingenopdeAmerikaansemarktnauwlettendtevolgen.Aangezienditvoordeindividueleexporteurbijnaondoenlijkis(groteafstand,deVSiseenwerelddeel),zouinNederlandeen
centraalpuntingerichtdienenteworden(b.v.eenbureaubijdeBondvan
exporteurs),datinformatieverzameltenterbeschikking steltaandeleden
overimportregelingen,phytosanitalre zaken,ontwikkelingenvande
Amerikaansemarkt,adressenbestand vandehandelsgeledingen indeVS,credietwaardigheid vanhandelspartners (Bluebook).Ookkanvanhieruitworden
bekeken(insamenwerkingmetCBT)oferreclamemateriaalgemaaktmoetwordenetc.
16.ProduktendieopkortetermijnkansenhebbenopdeAmerikaansemarktzijn:
witteasperges,gekleurde paprika's,vleestomaten,radijs,sla,spruiten,
witlof,witteenrodekool,aardbeien,prei,tuinkers,komkommers,knolselderij.

3. VERSLAGVANHETONDERZOEK

3.1 LANDENMENSEN
3.1.1 Bevolking enoppervlakte
DeVerenigdeStaten(eenfederale republiekvan51staten)hebbeneen
oppervlakvan9,5minkm2,ofwel230keerhetoppervlakvanNederland.Indit
reusachtigegebiedwonenzo'n230miljoenmensen.Debevolking isnietgelijkmatigverdeeld overdeverschillende staten.De15noord-oostelijkestaten(zie
kaartje)zijnrelatiefdichtbevolkt.Dezestatenbeslaan8%vanhetgrondoppervlak,terwijlzeonderdakbiedenaan30%vandeinwonersvandeV.S.Wanneer
weonsbeperkentotde9centraleendichtbevolktstestateninhetnoord-oosten
(Massachusetts t/mMaryland,tabel3.1.b danlooptdeverhouding zelfsoptot
23%vandeinwonersopruim3%vanhetoppervlakvandeV.S.
3.1.2 Inkomen
Hetinkomen1)perhoofd (reëel,1980=100)istotenmet1979inNederland
endeV.S.jaarlijkstoegenomen (tabel3.1.a).In1980ishetgedaaldende
cijfersvoordejaren1981en1982zullennaarwemogenaannemenweinigofgeen
groei teziengeven.Deverhouding inkomenperhoofd:kostenvanlevensonderhoud isinbeidelandenvrijwelgelijk 2). Degezinsuitgavenvaneengezinvan
4 personenbedroegenindeV.S.in1980$18.523,-eneenNederlandsgezinvan
4personenbesteedde f38.650,-.
Tabel3.1.b geefthet (nominale)inkomenperhoofd voordeverschillende
noord-oostelijke statenovereenperiodevandriejaarindollarsenineen
indexcijfer t.o.v.hetgemiddeldevandeV.S.
3.1.3 Besteedbaar inkomen
Deverdelingvanhetbinnenlandsbesteedbaarinkomen1)indeV.S.wordt
weergegeven intabel3.I.e.Decentralenoord-oostelijke staten(Massachusetts
t/mMaryland)beschikkenovermaar liefst24,4%vanhettotalebinnenlands
besteedbaar inkomen.Zowelperhoofd alsperhuishouding ligthetduidelijk
bovenhetgemiddelde.Hetaantalhuishoudingenmeteenhoogbesteedbaarinkomen
(meerdan$25.000,-)ligtindezestatenbovenhetgemiddeldevanhetnoordoostenenaanzienlijk bovenhet landelijkgemiddelde.
Inhetnoord-oostenvandeV.S.wordtruim16%vanhetbesteedbaar inkomen
uitgegevenaanvoeding (tabel3.1.d).Dit isaanzienlijk lagerdanhetgemiddeldevandeV.S.(19%).Hetrelatiefgeringeaandeelvandevoedingindegezinsuitgavenenhethogeinkomenmaakthetnoord-oosteneenInteressantgebiedvoor
deafzetvanNederlandsegroenten.
Deeconomie indeV.S.trektweeraanendeverwachting isdathetreëel
besteedbaar inkomenin1983en1984met resp.3,0en4,7%zalstijgen.Verder
isdeverwachtingdathetaantalhuishoudingenmeteenbesteedbaarinkomenvan
meerdan$25.000,-perjaarindekomende jarensterkerzalstijgendande
anderecategorieën.In1980warener28miljoenhuishoudensmeteeninkomenvan
$ 25.000,-ofhoger.In1990zullener40miljoenhuishoudenszijnmeteen
besteedbaar inkomenvan$25.000,-ofhoger(indollarsvan 1980).Hettotaalaantalhuishoudingen zalindieperiode toenemenvan82miljoenin1980tot97
miljoenin1990.
1) Hetinkomenishettotaalvanlonenensalarissen,anderearbeidsinkomsten,ondernemersinkomen,huurinkomsten,dividend,rente-inkomstenenuitkeringen,verminderd metdesocialepremies.Wanneerditinkomenwordt
verminderd metdepersoonlijkebelastingenengecorrigeerd voorsalarissen
vanoverzeesemilitairenendiplomaten,danresteerthetbinnenlands
besteedbaarinkomen.
2) DekostenvandeconsumptievebestedingeninNederland (ingld.)vergelekenmetdieindeV.S.(in$)verhoudenzichals100:65.
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VolgensdemeestrecentegegevensoverdeInkomensontwikkelingsteekthet
noord-oostengunstigaft.o.v.derestvandeV.S.
3.1.4 Bevolkingsopbouwenbevolkingsgroepen
Deleeftijdsopbouwvandebevolking indeverschillende statenwordt
weergegevenintabel3.I.e.Hetblijktdatdeleeftijdscategorieëntot35jaar
inhetnoord-oostenietsmindergoedvertegenwoordigd zijn,terwijldecategorieënbovende35jaarietsbovenhetgemiddeldevandeV.S.liggen.
Vandegroottevandehuishoudingen zijnalleengegevensbeschikbaarvoor
deheleV.S.Menmagaannemendatdecijfersvoordeverschillende statenniet
veelafzullenwijkenvanhettotaal.
Uit tabel3.1.fblijktdathetaantalhuishoudingenvan1en2personen
duidelijk toeneemt.Hetaandeelvandeéén-entweepersoonshuishoudingenzal
indetoekomstwaarschijnlijkverdergroeien.Dereedseerdergenoemdetoename
vanhetaantalhuishoudingenmeteenbesteedbaarinkomenvanmeerdan$25.000,
zalzichvooralvoordoenindegroepéén-entweepersoonshuishoudingen.
Despreidingvandeverschillende bevolkingsgroepen isweergegevenin
tabel3.1.g.VooralindestatenNewYork,NewJerseyenPennsylvaniawonen
veelOosterlingen.Wellichtligthiereenaanknopingspunt voorenkelevan
oorsprongAziatischegroenten(b.v.paksoi).Ookdezwartebevolkingkenteen
andereetpatroonwaaropingespeeld kanworden(vergelijk Surinamersin
Nederlandmetapartegroentenalsb.v.kouseband).Overigensbehoreninhet
algemeendeminderheidsgroeperingen niettotdemeestkapitaalkrachtige.Daarom
komenzijwaarschijnlijkniet inaanmerking alsdoelgroepvoordeNederlandse
exportvanversegroenten.
DebevolkingvandeV.S.zalinhet jaar200018%groterzijndanin1980
(tabel3.1.h).DezegroeizalzichvoordoeninhetwestenvandeV.S.Hetmidwestenzalongeveergelijkblijven,terwijlhetaantalinwonersvanhetnoordoosten lagerzalzijndanin1980.
Deallerlaatstegegevenswijzenoverigensineenietsandererichting.
Doordeoplevendeeconomie isermomenteelzelfseentoenemendeimmigratiein
hetnoord-oosten.
3.1.5 Klimaat
Inhetnoord-oosten vandeV.S.heersteengematigd landklimaat.Tabel
3.1.1geeftdetemparatuurenneerslagvandrieplaatsenindeV.S.envande
Bilt.Detemperaturen zijnmaandgemiddelden vandelaatstedertig jaar.De
hoogste temperatuurooitgemeteninWashingtonD.C.is39,4°Cendelaagst
geregistreerde temparatuur inAlbanybedraagt-33°C.HoewelBostonnoordelijkerligtdanAlbany,vriesthetertoch ietsminder.Bostonligtnamelijkaan
dekustenAlbany ligt250kmlandinwaarts.
Deteeltomstandighedeninhetnoord-oostenvandeV.S.wijkennieterg
veelafvandeNederlandse omstandigheden.Deeetgewoonten inditdeelvande
V.S.komen,afgezienvanetnischeverschillen,overeenmetdeEuropese.Ookde
teeltgebiedenvanhetnoord-oostenkennenderhalveEuropese(Nederlandse)teelten.Hoehetteeltassortimentinb.v.CalifornieofFloridaeruitziet,zullen
welaterbekijken.
3.1.6 Economische enpolitiekesituatie
Delaatste jarenisdeeconomie indeV.S.weersterkaangetrokken.Hierdoorisdeinflatiegedaald endezebedraagt nugemiddeld 4%.Ookderentestand
islagergeworden.Eriseendaling totstandgekomenvan20%tot12%.DeinkomensvandeAmerikanenstijgennuweerendeInkomstenbelasting isonderde
Reagan-regeringmet10%verlaagd.Hetaantalwerklozen isechtergestegen.
DeAmerikanenhebbenweerpositieveverwachtingen tenaanzienvandeontwikkelingenvandewinsteninhetbedrijfsleven,endaarmeevandeinvesteringen,gezienhet feitdaterweerontsparing isbijdeparticulierespaarders.
In1983deed zichtevenseensterkekoopexplosievoor.Ditwilveelzeggenvoor

eenlandwaarhetsociale zekerheidsstelselnietzoveelomvattend Isalsin
Nederland.Sparenisnodigomarmslag tehebbeninslechtetijden.Zokanmen
paspensioenopbouwenna10jaardienstverband,kanmenmax.12dagenperjaar
betaald ziekzijn,zijnergeenstakingskassenenzijnergeenvastewerktijden.
DeUnionshebbenindeV.S.inbepaaldebranchesveelmacht.Dearbeidin
detuinbouwwordtookdoordevakbondengereglementeerd.InCaliforniewaaraltijdveelmetillegale immigrantenuitMexicoisgewerkt,endieonderbetaald
werden,zalmenindetoekomstnietontkomenaanhetbetalenvanhetminimumloonvan$3,60peruur.Hierdoorverslechtertdeconcurrentiepositievan
Californie.
Ookdeconsumentenlobby issterkenvraagtdenodigeaandachtvande
ondernemers indetuinbouwendehandel.

3.2 DEMARKTENDECONSUMENTEN

3.2.1 Verseenverwerktegroenten(consumptieperhoofd)
(bijlage tabel3.2.1)
Naeenaanvankelijkestabilisatieeind60er jarenishetverbruikvan
versegroentennuweerstijgendeonderinvloedvanhetverruimenvanhetassortiment.Ookdekwaliteitsverbetering endepresentatievanhetverseproduktin
desupermarktenwerkthieraanmee.Dehealth-rageheeftervoorgezorgddatde
laatste jarenhetverbruikvangroenteinblikenglasisgedaald.Deontwikkelingvandediepvriesmarktgaatnogimmersterkvoort.Detoenemingvande
twee-persoonshuishouding mettwee-verdienersisgroot.Convenienceisdus
belangrijk,derhalveookeengroeivanhetdiepvriesverbruik.
Produktendieeentoeneming inhetverbruikkennenliggenvoornamelijkbij
diegewassendieveelInsaladswordengebruikt.Hetzijntomaten,komkommers,
peen,selderij,brocoli,groenepaprika,spinazie,bloemkoolenaubergine.

Samenvatting

versprodukt
blik/glas
diepvries

Procentueleveranderingvansectorenenproduktenbinnende
sectorentussen1970/1972en1979/1981
+ 8%
+ 3%
+10%

vers

sla
tomaten

+16%

+ 4%

sluitkool
mals
uien

- 2%
- 6%
-21%

totaalgroenten + 6%
glas/blik tomaten +23% mals
slabonen + 3%
erwten
augurken + 1%
diepvries broccoli +57%
peen
+32%
mais
+23%
slabonen + 3%

-12%
-16%

erwten

Bron: OutlookandSituation,USDA,diversejaargangen.

3.3.2 Marktvoluminaenhetaandeelvandeimportinhetverbruik
(bijlage tabel3.2.2)
Hetaandeelvandeinvoerinhetverbruik Isgrootbijkomkommerenaubergine,middelmatigbijpaprika,tomaat,artichok,spruitenenknoflook.Bijde
overigesoortenishetaandeelrelatiefklein.
Tengevolgevanderelatievegrotearbeidsbehoefteindeteeltisdeeigen
produktieindeUSAvanaubergine,paprika,artichok,spruiten,knoflook,en
komkommer,enwitteaspergesgering.
Vanbovengenoemde produkten zullenalleendieprodukteningevoerdkunnen
wordenvanuitNederlandwanneerdekwaliteituitsteektbovendievandeimportlandenmeteenlaagloonniveau(zoalsb.v.Mexico).Eentweedecriterium isof
hetprodukt(vanuitklimaatsomstandigheden)geteeldkanworden.OpgrondhiervangevenmogelijkhedenvoorexportnaardeV.S.;aubergine,paprika,radijs,
spruitenenkomkommer.
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12%

Produktenwaarvandeimportzeermoeilijk zalzijnvanwegedeovervloedige
produktie indeUSAzijnbroccoli,suikermais,ijsbergsla,selderijenpeen.
Doorderelatiefgeringerebekendheid indeV.S.zijndevolgendeProduktenhetproberenwaardChinesekool,courgette,koolrabi,paksoi,meerder«?
kleurenpaprika,witterammenas (rettich),rodesla,roodlof,veldsla,venkel,
botersla,prei,schorseneren,sjalotten,witlof,vlezigetomaten.
Vanminderbelang,vanwegedelagerewaarde,maartochhetvernoemenwaard
lijkenbosuientaugé(verzamelnaamvoorspruitenvanbonen,lucerne,etc.).
3.2.3 Prijzenvangroenten
Vooreenoverzichtvandevoorkomende prijzenistabel3.2.3 opgenomen.De
prijzenzijnverzameld beginnovember.DeAmerikaanwordtgeconfronteerdmet
eenzeerruimsortiment enmetnaaronsgevoelvooreenaantalprodukteneen
pittigeprijs.
Hetaanbod vangroentenisvooreengrootdeelinsupermarktengeconcentreerd.Hetsortimentendeprijzenwordendoordeindividuelemanageraangepastaandewijkwaarinzijzijngelegen.
ZoisdekleineSafewaygelegenineenredelijkgegoedewijk.Hetsortimentwasheelbreed.Deprijzenrelatiefaandehogekantdoorhetontbreken
vanveelconcurrentie.Hetproduktwasoverhetalgemeenteoud (omloopsnelheid
tegering).
DegroteSafewayhadeenuitstekende presentatiemeteenzeerversprodukt.Gemiddeldwarendeprijzen10dollarcentlagerdanindevorigesupermarkt.Hetsortimentwasredelijkbeperkt.
DeGiants inVirginiahadoverhetalgemeeneenslechtekwaliteitenrelatiefhogeprijzenzekergezienhetgebodene.DeGourmets-zaakvandezelfde
Giantshadeenvoortreffelijkekwaliteit.Deprijzenwarenaandehogekant.In
dezezaakzagmenookNederlandsenBelgischprodukt.
3.2.4 Verbruikersstructuren/consumentengedrag
Hetnoord-oostenvandeV.S.heeftaltijdeentoonaangevende rolgespeeld
indeV.S.Deinkomenswarenerhethoogst,erbestondaltijdeenredelijke
bevolkingsgroei.
Tijdensdezeventiger jarenmetdeenergiecrisis iseengedeeltevanhet
bestaande initiatiefovergenomendoordezuidelijkergelegenstaten(Sunbelt).
Daarmee liepdeinkomensontwikkeling terug.Eengedeeltevandejongeremensen
trokookweg.
Delaatstetweejaar iserechterweereenkenteringopgetreden.Onderinvloed vanhetingezette economischehersteliserweeranimoominhetnoordoostenteinvesteren.Ookblijkterweereenbevolkingstoename tebestaan.
Hetverseverbruikvangroentenheefteind zestigerbeginzeventigerjaren
eeninzinkinggehad doordeenormeopkomstvanhetverwerkteprodukttengevolgevanhetgroteconveniencekarakter.Ookwerdermeerbuitenshuisgegeten.De
Horecabedrijvenzullenookoverhetalgemeenmeerverwerktproduktgebruiken.
(Zieookbijlage 3.6.9).
Indezeventiger jarendaaltdegezinsgroottevan3,3 tot2,8.Erzijn
veelal tweegezinsinkomens.Degezondheids-rage indeV.S.wordtvanbelang.
Hierdoor stijgthetverseverbruikweersterk,ondankshetfeitdatverse
groenten redelijkprijzig zijn.Onderinvloedvandezeoplevingwordener
nieuweproduktengeïntroduceerd enbestaande produktensteedsmeerjaarrond
aangevoerd hetwelkweereenimpulsisvoorhetverbruik.
Naaronzegevoelens isdegroentemarkt indeV.S.meeropimpuls-aankopen
gerichtdaninEuropa.
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3.3 DEVERHANDELINGVANHETPRODUKT

3.3.1 Handelsbeperkingen
Handelsbeperkingen,indevormvancontingentenofanderekwantitatieve
belemmeringen,bestaanernietindesfeervandeversegroenten.Weldienende
geïmporteerde produktentevoldoenaanbepaaldeeisenvanphytosanitaireaard,
enmogenerzichgeenresiduenopbevindenvanbestrijdingsmiddelenwaarvoorin
deV.S.geenz.g.residu-tolerantie isafgegeven.
3.3.2 Invoerrechten
Voor zogoed alsalleversegroentenwordeninvoerrechtengeheven.In
veruitdemeestegevallenbetreftheteenheffingpergewichtseenheid (pound=
lb=0,454kg), somseenrechtadvalorem (berekend overdewaardevanafhet
momentvanverzending)(ziebijlage3.3.1).
Deontvangende partij,diedoorgaansdeinvoerrechtenbetaalt,maaktbij
deinklaringgebruikvandedienstenvanz.g. "customs-brokers".Dezekunnen
ookwordeningeschakeld bijdeafhandelingvanandere,b.v.phytosanitaire,
formaliteiten,envoorhetvervoervanvrijgegevenzendingennaardeopdrachtgever.Steedsvervullen zijeenbemiddelendefunctie.
3.3.3 Phytosanitaire aspecten
VoorelkeexportzendingwordtdoordeK.C.B,eencontrolebewljsafgegeven,
waaruitmoetblijkendatdezendingvoldoet aandeinNederland geldende
strengeeisent.a.v.kwaliteit,sorteringenverpakking.Desondankswordtbij
aankomst indeV.S.eenphytosanitaireinspectiedoorde"AmerikaanseP.D.",
(P.P.Q.=PlantProtectionandQuarantine)uitgevoerd.Bekendzalzijndatde
Amerikanenallergisch zijnvoorgrond;daarnaastwordt scherpgecontroleerdop
fruitvlieg 1),minerendeinsectenenslakken.Deinspectieopplantenziekten
zouminderstrengzijn(volgensdeNederlandse P.D.).Erisechterverschilin
"gestrengheid".LosAngelesenDallasheten "lastig"tezijn,BostonenMiami
b.v.zijnrelatiefgemakkelijk.
Inhetalgemeengeldendatenkeleurennaaankomstvandezendingmetde
phytosanitaire inspectieeenbeginwordtgemaakt 2).Dezevindtplaatsopbasis
vansteekproeven,waarbijgrondigwerkwordtgedaan(NewYork),dochverloopt
alsgeheelvlot.
Inbepaaldegevallenkanechterernstigevertragingoptreden,dietot24
uurenmeerkanoplopen.Veelhangtdaarbijafvandeingeschakeldecustomsbrokers.
Wanneer eenpartijdreigt tewordenafgekeurd,kandezeopverzoekvande
importeurnog12 uurwordenopgehouden.BijdeKLMwordtdepartijdaninde
koelruimtegeplaatst,totdatdedefinitievekeuringdoorde"supervisor"
plaatsvindt.Desupervisor beslistofdepartijalofnietkanwordenvrijgegeven.
Indiendefinitiefwordtafgekeurd,staaninbeginseldriemogelijkheden
open,(steedsvoorkostenvandeverzender):
a. vernietiging;
b. re-export(b.v.naarCanada,waarandereeisenwordengesteld);
c. begasslng.Dezekomtvoorrekeningvandeverzender,kostextra tijdgebeurtveelaldooreenspecifiek particulierbedrijf-,enisbovendien
nietbevordelijkvoordekwaliteit vanhetprodukt.

1) Inverband hiermede zalhetuiterstmoeilijk zijnproduktenvanSpaanse
herkomst indeV.S.teimporteren.
2) Voorwaardenwaaronder ziebijlage3.3.2.CargoInspectionalGuidelines.
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3.3.4 Pre-clearance
Omdezeonaangenaamheid tevoorkomen,eninhetalgemeenomvertragingen
bijdedoorvoer tebeperken,kanwordengedachtaanz.g."pre-clearance".Deze
wordt inhetlandvanherkomst/verzending uitgevoerd doorambtenarenvande
AmerikaanseP.D.Produktendiebijpre-clearance inordezijnbevonden,worden
bijaankomst indeV.S.nietmeergekeurd,hetgeentijd-,risico- energernisbesparendwerkt.Eenandervoordeelisdatafgekeurdeproduktendirectkunnen
wordenvervangen.Nadelig isevenweldatdekostendoordeexporteurmoeten
wordengedragen;hetisrelatiefduur,enloontalleenbijgrotehoeveelheden.
DaarbijmoetechterinhetoogwordengehoudendatdeinspectieindeVSveelal
'savondsen 'snachtsplaatsvindt (i.v.m.aankomsttijdstipvliegtuigen),en
tegenoverwerktarief inrekeningwordtgebracht.
Pre-clearancewordtbijdeexportvanbloembollenalvelejarentoegepast.
InBelgiëgebeurthetbijdeexportvanwitlof,schorseneren (salsify),druiven
ensjalotten.
Wanneerdeexportvanversegroentenwerkelijkopgangzoukomen,moetde
mogelijkheid vanpre-clearanceernstigwordenoverwogen.
HetadresvandeAmerikaanseP.D. (P.P.Q.=PlantProtectionand
Quarantine)isNassaupark 43,2160ABLisse,hoofdT.H.Russell,telefoon
(02521-13999of 14579).
3.3.5 Residutoleranties
Gedurendedelaatstejarenwordtook indeV.S.deroepomgezondvoedsel
steedskrachtiger;deconsumentenlobby isergoedgeorganiseerd.Medeals
gevolghiervangeldenerstrengenorment.a.v.residutoleranties.Dezenormen
wordenopgesteld onderverantwoordelijkheidvandeE.P.A.(=EnvironmentalProtectionAgency),terwijldeinspectie inhandenisvandeF.D.A.(=Foodand
DrugAdministration).
Deze inspectiegebeurtnietalleenopluchthavens,maarookopdetailhandelsniveau,opbasisvansteekproeven.
Detolerantiesverschillenuiteraard perprodukt,waarbijinhetalgemeen
geldtdatdeE.P.A.slechtstolerantiesafgeeftvoorbestrijdingsmiddelendie
indeV.S.worden toegepast.DitgeeftdanproblemenwanneergeïmporteerdeproduktenblijkentezijnbehandeldmetmiddelendieindeV.S.bijhetdesbetreffendeproduktnietwordengebruikt (zieb.v.Ronilanbijpaprika).Indergelijkegevallenwordteenz.g.nul-tolerantieafgegeven,hetgeenbetekentdat
vanhetgewraaktemiddelgeenresidu,hoegeringdanook,magwordenaangetroffen.Isditwelhetgeval,dandientdepartijuitdehandelteworden
genomen.
Totdusverre IshetaantalafkeuringenvanuitNederland afkomstigepartijenzeerbeperktgebleken.Dedesbetreffendeautoriteiten inWashingtontoondenzichbepaald nietverontrust.Anderszinsblekenzijnietbereiddethans
gehanteerdeo-toleranties -optijdelijkebasis-tevervangendoorde(toch
welstrenge)Nederlandsenormen.
Hetwijzigenvano-tolerantie isoverigenswelmogelijk,ookvoorbestrijdingsmiddelendieindeV.S.nietwordentoegepast.Dekostenvanhetonderzoek
opgrondwaarvaneentolerantiegrenskanwordenvastgesteld,komtdanwelvoor
rekeningvandeaanvrager.Inhetalgemeenzaldezelaatstedefabrikantvan
hetmiddelzijn,dietevensdenoodzakelijkegegevensinzakechemischesamenstelling,toxiticiteit,e.d.moetverschaffen.Deduurvanzo'nonderzoekzou
+ 6maandenbedragen,dekostenliggendaarbijindeordevangroottevan
$"10.000,-.
Tenaanzienvancontaminanten (zieb.v.nitraat-nltriet-problematiek bij
sla)bijverseproduktenbestaanindeV.S.geenvoorschriften.DitIsoverigenswelhetgevalbijverwerkteprodukten.
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3.3.6 Luchthavenfaciliteiten
Schiphol
OpSchipholkan24uurperdagwordenaangevoerd,dusookgedurendehet
weekend.Dedouaneiseveneens24uurperdagaanwezig.Infeitegeldtechter
datdevrachtpaskanwordengelostwanneerdevrachtbrief isaangenomen.Dit
isvanmaandag totenmet zaterdagmogelijkvan7 - 2 3 uurenzondagsvan9-17
uur.Hierzullendusgeenknelpuntenoptreden.
DeKLMwildevrachtenzelfwegen,inverbandmetdebeladingendegewichtsverdeling inhetvliegtuig (wanneeroverigenseendépendancevandeKLM
ineengroenteveiling zouwordeningericht,kanookdaarwordengewogen).
Bloemendozenmoetenallegelabeld zijn;voorgroentedozenzouinfeite
hetzelfdemoetengelden.HetbezorgtdeKLMinNewYorksomsveelhoofdbrekens
omkleine zendingenuitelkaartehoudenwanneerdedozennietapartgelabeld
zijn.Bijgrotezendingen,vanb.v.ééncontainernaardezelfdeimporteur,is
ditvanminderbelang.
OpSchipholzijngeenkoelruimtenbeschikbaar;waterinfeiteopditgebiedaanwezig is,heeftveelaleenanderebestemming.Indienhetproduktvacuum
gekoeldwordtaangevoerd isditevenwelgeenprobleem.
Inhetalgemeengeldtdatdelading1^uurvoorhetvertrekbijhetvliegtuigmoet zijngebracht;hetladenbegint+ 1uurvoorhetvertrek.Inuitzonderingsgevallenkunnensnelbederfelijke produkten \ uurtevorennogbijhet
vliegtuigwordenaangevoerd.
Debeladingkanhetbesteinaluminum containersgeschieden,waarbijtwee
matenvoorkomen,nl.van10envan15m3inhoud.Indezecontainersiseen
goedestapelingvandozenmogelijk,zonderdatgevaarbestaatdatplaatselijk
verzakkingenoptreden.
Anders isditbijdez.g.lossepallets,waarbijdeladingopeenlosse
laadvloerwordtopgebouwd.Waarschijnlijkomdatbijdittypebeladingvaak
sprakeisvanuiteenlopende partijeninverschillendeverpakking,kanhetvoorkomendatdezeplaatselijkbeschadigd (inelkaargedeukt,ingezakt)aankomen.
Deindrukisverkregendatdebeladingnietaltijdzeerdeskundigwordtuitgevoerd;desterkstedozenzoudensteedsonderopmoetenstaan.Aanheteuvelvan
uitzakkenisnietteontkomendoorhetgeheelmeteennetteomwikkelen.
Inhetvliegtuigkanalleeninhetgedeelteachterdepassagierszitplaatsen,eenregelingvandetemperatuurplaatsvinden,toteenbenedenwaardevan
5°C.Welketemperatuurinfeitewordtaangehouden,isafhankelijkvandeaard
vanhetvrachtaanbod (vis,bloemen,e t c ) . Vaakmoetmendaaromeen"middenweg"
bewandelen.InhetonderdekvandevliegtuigenIsgeenapartetemperatuurregelingmogelijk;hierligtdetemperatuurenkelegradenlagerdanindepassagierskabine.
Voortemperatuurgevoelige ladingbeschiktdeKLMovereenbeperktaantal
geïsoleerde containers,dieoorspronkelijkdienenvoorhetvervoervanpaling
vanuitdeV.S.naarNederland.
Verwachtmagwordendatdoorverbeteringvandebeladingstechniekennog
enigewinstistebehalen,nl.doorbetergebruiktemakenvanderuimteninde
vliegtuigenbovendecontainers.Ookdethansaandegangzijndeverbouwingvan
deBoeing747,waarbijhetbovendek (dedruppel)wordtvergroot,kanextra
capaciteitopleveren.
Inhetalgemeenkanwordengestelddatdefaciliteitenindevrachtruimten
diedeKLMopSchipholterbeschikking staan,eensnelleenefficiënteafhandelingmogelijkmaken.
New-York
Eenbezwaarvanhetgebruikmakenvangecombineerd passagiers-vrachttransport isdatdevrachtopdepassagiersterminalopNew-Yorkaankomt.Ditbetekentdaterophetvliegveldnogtransportvandelading (inopenwagens)over
eenrelatiefgroteafstand naardecargo-loodsvandeKLMmoetplaatsvinden.
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Ondernormaleomstandighedenduurthettweeurenvoordatdelaatstevrachtbij
deKLM-loodsaankomt;bijsneeuw-enijssituatieskandeduurvandittransport
tot4uuroplopen.Knelpuntisdaneenbetrekkelijkkleineonderdoorgang,waar
grotevertragingenkunnenoptreden.Onderdezeomstandighedendienenextra
voorzorgen tewordengenomen,ombevriezing tevoorkomen.Temperaturenvan
-20°Czijndaarbijgeenuitzondering.
IndecargoloodsvandeKLM isinfeitegeengelegenheid omhetnieuw
aangevoerdeproduktgekoeld opteslaan.Eengrootbezwaarisditniet,omdat
meestaldeverdereafhandelingvanhetproduktspoedigeenaanvangneemt.De
aanwezigekleinekoelruimtewordtinhoofdzaakgebruiktomproduktenopte
slaanwaarvooreenphytosanitaireherkeuring isaangevraagd.
Dephytosanitaire inspectieendeinklaringvindeninéénwerkgangplaats.
Depapierwinkelisdaarbijinhandenvandecustoms-brokerdieinopdrachtvan
deimporteurdeinklaringverzorgt,endieerachterheenzitdatdephytosanitaireinspectiedoorhetpersoneelvandeAmerikaanseP.D.wordtuitgevoerd.
Decustoms-brokermoetervoorzorgendatvoordezeinspectievoldoende
faciliteitenaanwezig zijn(indevormvantafels,verlichting,e.d.)omde
inspectienaarbehorenuittevoeren(zieinstructiebijlage 3.3.2).Bijde
KLM-cargoisditgeenprobleem.
Deinspectiekanpasbeginnen,nadathetpersoneelvandecustoms-brokers
decontainersheeftgeopend,depalletsheeftlosgemaaktendozenvoorinspectieheeftklaargezet.Hetduurtdoorgaansenkeleurenvoordathetzoveris.
(Eenzendingbloemenkwam+19uuraan,dephytosanitaire inspectiebegonom
+ 24uur).Binneneenuurnahetbeginvandeinspectiekandeeersteautomet
vrijgegeven ladingvertrekken.Demanierwaarophetpersoneelvandecustomsbrokersmethetmateriaalomspringt,isnogalruw.Erwordtsomsgesmetenen
gegooid.
Allehandelingenvandouaneeninspectiewordengratisuitgevoerdvan
8.30-17.00uur.Daarnaentijdenshetweekendalleenwanneerdegemaakteuren
tegenoverwerktarief wordenuitbetaald.Gedurendedeweekligtditop$19,40
peruur,opzondagop$26,84,waarbijookdereistijden(minimaal2uur)tegen
$ 19,40dienentewordenvergoed.
Eendergelijke regelingwordtookdoordecustoms-brokersaangehouden,die
tarievenhanterenindeordevan$125-175percontainer.
DeKLMis24uurperdag,ookgedurendehetweekend,beschikbaar.
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3.4 VERVOERSPROBLEMATIEK

3.4.1 Inleiding
AfgezienvanlokaleproduktievangroenteninhetnoordoostenvandeV.S.,
dierelatiefvanbeperkteomvang isensterkseizoenmatig,vindtdebevoorradingvanditgebied inhoofdzaakplaatsvanuitdeklimatologischmeerbegunstigdegebiedenFlorida,en(vooral)Californie 1). Indezeregio'svindtnaar
schatting resp.60£vandetotaleUSA-produktieplaats.
Hettransportvandehiergeteeldeproduktennaarhetnoordoostenvindt
zeeroverwegend plaatsoverdeweg,waarmedevanuitFlorida1^à2dagenmee
gemoeid is,envanuit Californie4à5dagen.Dekostenvanditwegtransport
variërenalnaargelanghetproduktendeafstand,dochliggenindeordevan
20-30(Nederlandse)centperkgvanuitFloridaen40-60(Nederlandse)cent
vanuitCalifornie.(Ziebijlage 3.4.1).
DevanuitNederlandovergevlogenproduktendoener8 (vlieg)urenover.
Rekeninghoudendmettijdsverliezenopdeluchthavens,kanmenstellendatde
produktendieopeenbepaaldmomentinNederlandwordengeveild,16-20uur
lateropeenAmerikaansvliegveldkunnenlanden.Daarbijkomtdannoghet
tijdsverschilvan6uurtussenNederlandendeAmerikaanseoostkust,hetgeen
"ophetoog"detransporttijdmetevenveeluurvermindert.In"omgekeerde
richting"bestaatereentijdsverschiltussenCalifornieenNewYorkvan3uur,
hetgeenhetoptischetijdsverschil tot10uurdoettoenemen.
EenenanderbetekentdatNederlandd.ra.v.luchtvracht instaatmoetwordengeachtproduktenafteleverendieU â3dagenverserzijndanhetmerendeelvanheteigenAmerikaanseaanbod.Ditaspectmoetbijdeverderemarktbewerking sterkenadrukkrijgen.OokvoorgroentenisEuropadichterbijdan
menigeAmerikaandenkt.Ditverschilkanonderdehuidigeomstandighedenalleen
wordenweggewerktwanneermenindeV.S.ookvanluchttransportgebruikzou
gaanmaken.Dekostenaspectendaarvanzijnnietnaderonderzocht,dochwel
staatvastdatdedaarmede tebereikentijdwinstwordtverkregenmethogere
kostenvoorhetAmerikaanseprodukt,waardoorhetkostenvoordeelt.o.v.
Nederland geheeloftendeleverdwijnt.
3.4.2 Aanbodscongestie
DevraagnaarluchttransportopdeV.S.isgedurendedelaatstejarensterk
toegenomen.Inditverbandmoetallereerstwordenverwezennaardesterktoegenomenexportvanbloemisterijprodukten(vnl.snijbloemen).Dezeopzichzelf
reedsdoetopbepaaldedagenproblemenontstaan,doordathetaanboddebeschikbarevervoerscapaciteit overschrijdt.Metnamedinsdag iserveelaanbodvan
snijbloemen,datindeloopvandonderdag envrijdagbijdeAmerikaansedetaillistenarriveert.
Aantenemenvaltdatdeaankoopvanversegroentendoordeconsumenten
nietzoduidelijk tegenhetweekend aanligtalsbijbloemen(uitbetalingenvan
weeklonenensalarissenvindenveelvuldig opwoensdag plaats),zodatuitdien
hoofdeenigespreiding indevraagnaarluchtvrachtkanoptreden.Ofditveel
effectoplevert isechtermedeafhankelijkvandeafhandeling (inklaring,inspectie,etc.)vandeovergevlogenvrachtgedurendehetweekend.Dezeafhandelinggedurendehetweekend isinderdaad mogelijk,maarwordtdantegen
overwerk tariefinrekeninggebracht.Ditgeldtzowelvoordedienstenvan
decustoms-brokersalsvoorambtenarenvandeAmerikaanseP.D.
Desterkevraagnaarvervoerscapaciteit opbepaaldedagenheeftersoms
toegeleiddatdeKLMgeenzekerheidm.b.t.hettijdstipvanvervoerkongeven.
Vandaardatineenaantalgevallenooktransportenzijnuitgevoerdmeto.a.de
SabenaendeLufthansa.Steedsgaathettotnutoeomgemengdetransporten,

1) Zieookbijlage3.5.1ot/m3.5.1.Uoverproduktiegebiedenenaanvoerperioden.
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waarbijaanpassagiersvliegtuigen50-60tonvrachtmeegegevenkanworden.De
beschikbare capaciteitvoorhetwinterhalfjaar1983-1984isthansreedsover
deverladersverdeeld.
Hetcharterenvangehelevliegtuigen istotdusverreslechtseenenkele
keervoorgekomen.DehuidigecharterprijsvooreenBoeing747(Jumbo)bedraagt
-zonderretourvracht-f450.000,-bijmaximaal110tonnuttigelading.Dit
zouneerkomenop+f4,00perkg,zijndeongeveer2xzoveelalsbijgecombineerd transportvanversegroentenmoetwordenbetaald.
Wanneerwordtgedachtaanhetcharterenvanvliegtuigenzalsamenwerking
metanderenabsoluutnoodzakelijk zijn.Allereerstkanhierbijwordengedacht
aanbloemenexporteurs,maardaarnaastookaanbedrijvenuitdeeigenbranche.
Overigens zalhetaanbodvanluchtvrachtcapaciteit zichbijdevraagaanpassen.InditopzichtishetnietzonderbetekenisdatdePanAmweerop
Schipholgaatvliegen.
EenwerkelijkedoorbraakopdeAmerikaansemarkt(innavolgingvande
bloemenexport)staatofvaltmet "attente"luchtvervoermogelijkheden.Alleen
danzalhetmogelijk zijneenregelmatigeaanvoer1)terealiseren.Debenodigdefaciliteiten zijninbeginselaanwezig,ookviadeKLM,maarkunnenalleen
wordengemobiliseerd wanneerdevraagvoldoendewordtgecentraliseerd.Dit
laatsteisalleentebereikendooronderlingesamenwerkingvandebetrokken
exporteursophetgebiedvanhetluchttransport e.d.
Hetisnietuitgeslotenteachtendatditeenbottle-neckvandusdanige
betekeniszalzijn,dathierdoordeontwikkelingvandeV.S.alsexportmarkt
voorversegroentenmoeizaam zalverlopen.
3.4.3 Importvergunningen
Elke importeurvanversegroentendient jaarlijkseenimportvergunningaan
tevragenvoordeproduktendiehijdenktteimporteren.Dezevergunningwordt
afgegevendoordeAmerikaanseP.D.
Adres: PermitSectionUSDA,APHIS,P.P.Q.
FederalBuilding,tel.301.436.8892
6505BelcrestRoad
Hyattsville
Maryland 20782,USA
Bovendienmoetvanelkebinnengekomenzendingviaeen"noticeofarrival"
eenverzoek totphytosanitaireinspectiewordeningediend (ziebijlagen3.4.2
en3.4.3).
NietalleproduktenkunneninelkeV.S.lucht-ofzeehavenwordeningevoerd.Perhavengebied ligtditverschillend,enbovendiennietgelijkvoor
allelandenvanherkomst (ziebijlage 3.4.4).
SlechtseenbeperktaantalgroentesoortenvanNederlandseherkomstkan
overalindeV.S.aanlandwordengebracht(b.v.uien,schorseneren,asperges
enspinazie).Ditbehoeftniet tebetekenendatandereproduktenzondermeer
wordengeweigerd.DePermitSectionvandeUSDAbeslisthierover,naverricht
onderzoek,datenkelewekenInbeslagkannemen.Ditonderzoekmoetaantonen
datdeimport terplaatsevanhetbedoeldeproduktalofnieteenphytosanitair
risicoinhoudt.

1) Voorwaardenvoorhetopbouwenvaneenduurzamehandelsrelatie zijno.a.:
a. Leveringvanhetgeenovereengekomenis,naarhoeveelheid,prijs,kwaliteitenverpakking.
b. Leveringopdetijdstippendieovereengekomenzijn,neerkomendeop
promptebelevering.
c. Serieuze reactiesopeventueleklachtenn.a.v.dehiervoorgenoemde
puntena.enb.
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VoordeAmerlkaaansenoord-oostkust (northatlantic region)kunnenoverigensvrijveelproduktenvanNederlandseoorsprong zondernaderonderzoekwordeningevoerd.Hierondervalleno.a.wortelen,komkommer,sla,paprika,
rabarberentomaten.Indeopsomming ontbreektwitlof,hoewelditeenrelatief
belangrijk importartikelis(ziebijlage3.4.4).
Voorproduktenvanniet-Nederlandseherkomstwordensoortgelijkebeperkingengehanteerd.Zoontbrekenb.v.voorSpanjepaprika's indelijstvan
"toegelaten"produkten(ziebijlage3.4.4).
3.4.4 TransportbinnendeV.S.
ZendingenvoorNewYorkenwijdeomgevingwordendoordeimporteursophet
vliegveld opgehaald,danweldoorbemiddelingvandecustoms-brokersnaarde
importeurvervoerd.Ondernormaleomstandighedenliggenerhiergeenproblemen.
Volgensverklaringenvanenkeleimporteurshaddenzijdedoorhenbestelde
waren24/48uurnabestelling inhuis.
Deverzending naardetaillistengeschiedtmeestalviadeopslagplaatsen
vandeimporteurs,waarooknoganderegoederenwordenmeegegeven.Bijgrote
partijenkanditookrechtstreeksvanafhetvliegveld gebeuren.Waargenomenis
datdanvertragingkanoptreden,doordaterprodukten (te)laatwordenopgehaald,ofdoordatdedoorzending pervliegtuig opeenbinnenlandseluchtlijnte
stroefverloopt.
Deimporteursendetaillisten (o.a.opdeSafeway-supermarktente
Washington)haddenechtergeenklachtenoverhettelangonderweg zijnvanhet
Nederlandse produkt.Daarnaast toondenzijzichzeertevredenoverdeverpakking.
3.4.5 Overigetransportmogelijkheden
ThanswordteenzeergrootdeelvandeAmerikaansegroenteimportenvanuit
Europaviadeluchthaven teNew-Yorkgerealiseerd.Andere luchthavenswaarde
KLMlandingsrechtenheeftzijnAnchorage,Chicago,Atlanta,Houstonen
LosAngeles.Denkbaar zouzijnookviadezehavensgroententeimporteren.
Daarnaast ishetookmogelijk teimporterenvialuchthavenswaardeKLMgeen
landingsrechtenheeft (b.v.BostonenWashington),dochwelkedooranderemaatschappijenwordenaangedaan.
Slechtsenkeleluchtvaartmaatschappijen,dieSchipholaanvliegen,hebben
vandaaruiteendoorverbindingmetAmerikaanseluchthavens.
Hetbetreft:
TransAmericanAirlines(NewYorkenHouston)
ElAl
(NewYork)
Alia(Jordanië)
(NewYork)
VanuitandereEuropesevliegveldenwordeneveneensvluchtenopdeUSA
uitgevoerd.Ditisnagegaanvoorde"nabijgelegen"plaatsenBrussel,Frankfurten
Parijs.Luchtvracht viadezekanalendientduseerstnaardezevliegveldente
wordenvervoerd.
VanafFrankfurtwordendoordeLufthansadevolgendeAmerikaanseluchthavensaangevlogen:Anchorage,Atlanta,Boston,Chicago,Dallas,LosAngeles,
Miami,NewYork,PhiladelphiaenSanFrancisco.
Vanaf BrusseldoordeSabena:Anchorage,Atlanta,Chicago,Detroiten
NewYork.
VanafParijsdoordeAirFrance:Houston,Anchorage,Chicago,LosAngeles,
NewYork.
DeTransWorldAirlinesheeftvoortsvanafParijseendirecteverbinding
metBostonenWashington.
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3.5 PRODUKTEN
3.5.1 InvoervanversegroentenindeV.S.endebinnenlandseaanvoer
Deverhouding tussendeinvoervanversegroentenendeeigenproduktieis
reedsgegevenintabel3.3.2.Detabellen3.5.1at/m3.5.1egevendeinvoercijfersvanversegroenten (incl.bevroren)voordejaren1978t/m1982.VrijwelalleinvoerkomtuitMexico,Canada,Midden-AmerikaenhetCaraibïsch
gebied.UitWest-Europa iseralleeninvoervanbetekenisuitBelgië (witlof),
Nederland (sluitkool,witlofenuien),Frankrijk(uien)enItalië (uien).
Tabel3.5.1egeeftookdeontwikkelingvandeCanadesedollar,de
Mexicaansepesoendeguldent.o.v.deUSdollar.TenopzichtevandeCanadese
dollarendeguldenisdeUSdollarindeperiode1978-1982resp.8%en24%
duurdergeworden.Dezepercentagesvallenechterinhetnietbijdievande
Mexicaansepeso.In1982ontvingeenMexicaanseexporteurvoor1USdollarca.
55pesos tegenoverca.22pesosin1978.Intussenisdepesoverdergedevalueerdenophetogenblikgaanerca.150pesosineendollar.Opkortetermijn
isditzeervoordelig voordeMexicaanseexporteurs.NaverloopvantijdverdwijntditvoordeelweeromdatdeMexicaanse telersdoordeinflatieinMexico
temakenkrijgenmetzeersnelstijgendeproduktiekosten.Gezienhetvoordeel
vandeMexicaanse telersgaanermomenteel indeUSDAstemmenopomimportbeperkendemaatregelen (invoerkalender)integaanstellen.Overigensisde
invoeruitMexico (groentenvandeopengrond),geziendekwaliteitbestemd
vooreenwatanderpubliekdandeNederlandsekwaliteitsgroentendieonderglas
geteeldzijn.
Deinvoerpermaandvandebelangrijkstegroentenvoordeperiode
1960-1980wordtweergegevenindetabellen3.5.1ft/m3.5.In.Hetseizoenspatroonvandebinnenlandseaanvoervaneenaantalgroentesoortenuitdebelangrijkste teeltgebieden istevindenindetabellen3.5.lot/m3.5.lu.WatdaarmeedemogelijkhedenvoorNederland zijn,zalwordenbehandeld inhoofdstuk
3.5.5.
3.5.2 InvoerindeV.S.vanversegroentenuitWest-Europa
Dereedseerdergenoemde (groeiende)uitvoervanBelgischwitlofnaarde
V.S.wordtgedetailleerd weergegevenintabel3.5.2a.Eenoverzichtvande
NederlandseexportvanversegroentennaardeV.S.in1982endeeerstedrie
kwartalenvanditjaarstaat indetabellen3.5.2ben3.5.2c.Vooraldeexport
vankomkommers,gekleurdepaprikas,schorseneren,sjalotten,vleestomatenen
witlofisditjaaropganggekomen.
BehalveversegroentenwordtervanuitdeEGooknogeenbescheidenhoeveelheid verwerktegroentengeëxporteerd naardeV.S.(tabellen3.5.2den
3.5.2.e).EventueleuitvoervanGriekenland in1978en1980ontbreektomdat
Griekenland pasin1981werdopgenomenindeEurostatstatistieken.
3.5.3 PrijzenvangroentenindeV.S.
Deconsumentenprijzen (tot1980)vandebelangrijkstegroentenstaaninde
tabellen3.5.3at/m3.5.3j.Deprijsindexvanallegroentensamen(Incl.aardappelen)istevindenintabel3.5.3k.Deopbouwvandewinkelprijsvankomkommers,paprika'senspinazie inNewYorkenChicagowordtgegevenintabel
3.5.31t/m3.5.3n.Kolom 1geeftdewinkelprijs enkolom2degroothandelsprijs,terwijlkolom3def.o.b.-prijsinhetteeltgebied geeft.Indekolommen
4en5staathetverschiltussengroothandelsprijsenwinkelprijsenhetverschiltussengroothandelsprijsentelersprijs.Uitdeprijzenblijktduidelijk
datNewYorkenChicagogeheelverschillendemarktenzijn.

19

3.5.4 Afkapprijzenvanenkeleprodukten
DehoogtevanhetluchtvrachttariefnaardeV.S.hangto.a.afvande
bestemming,devliegmaatschappij,inzekerematedelijndienstofcharterindiennietviaIATAgebonden,groottevandepartij,etc.(zieookdebijlage
3.6.7metKLM-tarieven).Indevoorbeeldenwordtf2,-/kgaangehouden.Inde
praktijkkandatechterhogeroflageruitvallen.Erwordtuitgegaanvande
groothandelsprijs inNewYorkopeenwillekeurigedatumeneencommissievan
15%(overdec.i.f.-NewYorkwaarde)voordecustoms-broker.Alleprijzenzijn
perkilogram.

Aardbeien,13/12/82

groothandel
commissie
à 2,67
vracht
f.o.b.-Schiphol

Peen,1/6/82

groothandel
commissie
à 2,69
vracht
f.o.b.-Schiphol

Groenepaprika's,20/9/82

Spruitjes,25/1/82

groothandel
commissie
à 2,51
vracht
f.o.b.-Schiphol

6,0,80
5,20
13,90
2,11,90

$
$
$
f
f

0,44
0,06
0,38
1,03
2,0,97

$
$
$
f
f

0,70
0,09
0,61
1,67
2,"
0,33

$
$
$
f
f
f

2,65
0,35
2,30
5,77
2,3,77

- f

groothandel
commissie
à 2,74
vracht
f.o.b.-Schiphol

$
$
$
f
f
f

- f

Vangekleurde paprikaszijngeengroothandelsnoteringen bekend.Ineer
delicatessenwinkel kosttengelepaprikasbeginnovember1983f32,-perkg.
Bijeenverondersteldemargevan200%voordewinkelier,zoumenalsvolgt
terugkunnenrekenen:
winkelier
32,marge
21,"
groothandel
11,1,40
commissie
c.i.f.-NewYork
9,60
f
vracht
f
2,f.o.b.-Schiphol
7,60
Vooraardbeien,spruitjesengekleurdepaprikaslijkenmogelijkhedenaanwezig tezijn.Voorpeenengroenepaprikazijndekostenhogerdanopbrengsten.
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3.5.5 Afzetmogelijkheden
Uitervaringenmethetgroenteprodukttijdenshetbezoekisgeblekendat
dekwaliteitvandeAmerikaansegroentenzeerwisselend is.Ca.95%vande
groenteproduktiekomtvandeopengrond.Ditgegeveniséénvandeoorzakenvan
dematigekwaliteit.Eentweederedenisdeaardvandeverpakkingen.Vaak
ontstaatbroeitijdenshettransport.Ookhetgebruikvanijsomhetproduktte
koelenisnietbevorderlijkvoordekwaliteit.Verderisdeverpakkingweinig
uniform;zowordendraadkratten,tubs,karton,houtenkisten,plastickratten,
etc.gebruikt.
Hetassortiment indeV.S.iserguitgebreid.Produktenwaarinvoor
Nederlandnogmogelijkhedenaanwezig lijkenzullenhieronderbehandeldworden.
artisjokken
asperges

paprika's

tomaten

radijs
sla

spruiten

Beperkteafzetmogelijkhedenindeperiodenovember-maart.
Witteaspergeskentmenniet,wellichtzijnermogelijkheden
voordedurerestaurants.Demarktmoetdaarvooreerstnog
bewerktworden(vooralinhetnajaar).
Groenepaprikaszijnruimvoldoendebeschikbaar.Eriseen
beperktevraagnaarrodepaprika's rondThanksGivingDayen
Pasen.DeKoreanenhebbenplannenomdemarktvoorrodepaprika's tegaanbewerken.Degelepaprika'szijnerggewild.
Depaarsepaprika'shebbentotnutoeeenbeperktesnobmarkt.
Wittepaprika's slaannietaan,zewordenalsmisvormdevruchtenbeschouwd (ziebijlage 3.4.6).
Deronde tomatenmoeteninonze topaanvoerperiode concurreren
metglastomatenuitOhio.Het transportvanOhionaarhet
noord-oostenduurtslechtséénnacht.Inhetnajaarzijner
nogmo.pel1.jkheden.Ookvooronzevleestomaten zijnerdemeeste
mogelijkhedenindetussenperioden.DeNederlandserondetomatenzijnbetervansmaakdandeAmerikaanse.Onzevleestomaten
zijnvanveelbeterekwaliteitdandeAmerikaanse/Mexicaanse
vleestomatenvandeopengrond.Eennadeelisdatzeniet
afgehard zijn.DeAmerikanen zoudenonzevleestomatenwelwat
groterwillenzieneneveneenseenscherperesortering.De
vleestomatenuitAmerikaenMexicowordengroenaangevoerden
doordeimporteur/groothandelgerijptmetbehulpvanaethyleen
gas.Sommige leverancierswikkelendevleestomaten.Eris
vraagnaarcherry tomaten,waaraanvoldaanwordtdoorimport
uitMexico.Mexicolevertdegoedegrootte,detomatenuit
Californiezijntegroot.Bijcherrytomatenliggenervoor
Nederland alleenmogelijkhedenvooreenuitzonderlijkgoed
produkt.Alleswordt noggeleverd ingrootverpakking,dus
misschien biedtkleinverpakkingmogelijkheden.
Debesteperiodevoorradijsisnovember-januari.Bosradijsis
hetbelangrijkst,maar.voorzakjeszijnerookmogelijkheden.
NaastdeijsbergslaraaktdeBostonLettucemeerin.Hetis
overhetalgemeeneenduurprodukt.OokFloridaismetde
BostonLettuceaandemarkt.VoorNederland zijndemogelijkhedenbeperkt totdewintermaanden.
VeelvraagrondThanksGivingDay.Devrijgroteeigenproduktie(LongIsland)wordt aangevuldmet importuitMexicoen
Californie.Spruitjeswordengeschoondafgezet inrondeplasticbakjes(ergduur,maaruitstekendekwaliteit)enongeschoond (somszelfsnogaandestronk).Dezelaatstezijn
goedkoop,maarvanzeerslechtekwaliteit.VoorNederlandliggendebestekansen bijdegeschoonde spruiten,hoewelook
ongeschoonde spruitenwellichtmogelijkhedenbieden,vooral
nadejaarwisseling.(Vervoerookperschip).
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boerenkool
witlof

GeenvooruitzichtenvoorNederland.
DeV.S.kennengeeneigenproduktievanwitlof.Erwordtgeïmporteerd uitBelgië,NederlandenFrankrijk.DeFranse
witlofgaatviaBelgië.Ingoedkopetijdenwordthetookwel
perschipgetransporteerd.DemogelijkhedenvoorNederlandse
witlofliggenvoornamelijk inhetwestenvandeV.S.De
AmerikanenvindendeBelgischewitlofbetervankwaliteitdan
deNederlandse.Ditzoutewijtenzijnaaneentehoge
vochtigheidsgraad ophetmomentvanverpakken.Ertreedtdan
condensatieop.VerderzijndeNederlandsekroppenvanboven
nietgoedgeslotenensomstezachtenbruingekleurd.
venkel
Dezegroentewordtalstypischewinterkostgezien.Erliggen
beperktemogelijkhedenvoordemaandennovemberendecember.
Chinesekool
Slechtsbeperktemogelijkhedenindeperiodedecember-maart.
witte/rodekool ErisreedseeninvoervandezegroenteuitNederland.Deaf
tezettenhoeveelheden zijnafhankelijkvandeoogstinde
V.S. (vervoerper schip).
aardbeien
TussenheteindvandeCalifornischeaanvoer(septemberoktober)enhetbeginvandeaanvoeruitFlorida (januari)
liggenredelijkemogelijkhedenvoorNederlandseaardbeien.
rabarber
DegroteaanvoarindeV.S.isgeconcentreerd indemaanden
aprilenmei.DekansenvoorhetNederlandseproduktbuiten
dezeperiodekunnenechterniethoogwordenaangeslagen(te
duur).Eventueelvervoerperschip.
spinazie
DeAmerikanenhebbeneenvoorkeurvoorgekruldespinazie.
Onze "flatleaves"wordtnietgevraagd.Erisenigeverseconsumptievanspinazie tenbehoevevansalads.
prei
IndeV.S.isditeengewildprodukt.Vergelekenmetde
Nederlandsepreiisdeeigenproduktievanzeermatigekwaliteit.VanuitNederlandmaggeenpreiwordengeïmporteerdop
grondvanphytosanitaireoverwegingen 1).Deinvoervan
gedroogdepreiiswelmogelijk (zielijstadmissibleproducts
onderAllium typebijlage3.A.Aen3.4.6).
tuinkers/
Tuinkerswordtreeds(beperkt)ingevoerdvanuitNederland.
waterkers
suikermais
VoorNederland ligthiergeenmarkt.DeAmerikanenhebbeneen
grotevoorsprongbijdeteeltvansuikermais.
schorseneren
DitproduktwordtreedsingevoerdvanuitNederland.Deafzetmarkt ishiervoorvrijbeperkt(per schip).
pastinaken
Voorincellofaanverpaktepastinakenbestaankleineafzetkansen(per schip).
paksoi
DezeChinesegroentewordt indeV.S.algeteelddoorde
Chinesebevolkingsgroepen.Demogelijkheid omonzepaksoite
exporterennaardeV.S.zijnzeerbeperkt.
glaskomkommers Rondmeikomtdeproduktie inOhioopgang.Erwordtookgeïmporteerd uitSpanje.VoorNederland liggenermogelijkheden
voorgrote(gesealde)komkommersbuitendezeperioden.
knolselderij
IndeV.S.eenvrijwelonbekendprodukt,dathetproberen
waard is(per schip).

1) Deze zaakisterverderebehandelingvoorgelegd aandePlantenziektekundigeDienst.Waarschijnlijkgaathetomdepreimot,dieindeV.S.niet
voorkomt.Mogelijkkanwelimportwordentoegestaanvanpreidiegeheel
vanbladerenIsontdaan(ziebijlage 3.4.6).
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3.6 HETAFZETPATROONVANVERSEGROENTENINDEV.S.

3.6.1 Inleiding
DeUSAheefteencommerciëlegroenteproduktievan3.594.000 ton,hoofdzakelijkindeopengrond.DegemiddeldebedrijfsgrootteindeUSAisveelgroter
daninNederland,ookbijdebedrijvendievoordeversemarkttelen.Ervindt
delaatstejareneenafnemingvanhetaantalbedrijvenplaats.Debestaandebedrijvenwordenwelgroteromdatervaakhandelbijgedaanwordt(meerwinstmogelijkheden).Daarbijspeeltheteffectdatpurelandbouwbedrijven reductiein
deinkomstenbelastingkrijgenalstenminste50%vandeomzetvanhetbedrijf
directelandbouwvoortbrenging is.Wordtdezewaardeoverschredendanbestaatde
nelgingomhetlandbouwkundigedeeluittebreiden(b.v.meergrondaankopen).
Ditgeefteensneeuwbaleffectwantdekleinebedrijvenwordengeconfronteerd
metnogmeeraanbodendaarmeenogslechterewinstmogelijkheden.Erisookeen
belangrijkeconcentratie indeteeltgebieden.Zovondin1980inCalifornieen
Florida71%vandetotalefruitproduktieplaatsen60%vandegroente.
IndeoverigegebiedenzijnnogvanenigbelangLongIsland(tenoosten
vanNewYork)veelbloemkool,broccoli,sluitkoolenaardappelen.
NewYorkStateenNewYersey,bedrijvenmeteenbreedsortimentaangroenten;Michigan,OhioenWisconsin.Ohiokenteenredelijkeproduktieonderglas
1),dieevenwelvooreendeeloverschakeltopbloementeelt.
3.6.2 Kanalen(zieschema3.6.1)3)
3.6.2.1 Verkoopdoordetelers
1. RoadsideStands.Deproduktenvaneigenbedrijfwordenlangsdewegver
kocht.Somshebbentelersmeerderestands.Deweekendverkoop Ishetbelangrijkst.Somswordterdoordetelersveelgroentebijgekochtzelfs
vanuit import.Dittypeafzetkomtrelatiefveelvoorintuinbouwgebieden
metweiniggeconcentreerde tuinbouw.
2. Farmers'markets(1en2samen+1%vandeomzet).Verkoopvanuitmarktkramenindeopenluchtofinoverdektehallen.Inenkelegrotesteden
bestaatnogzo'nmarkt(b.v.InWashingtonDC).
3. Verkoopaandeshippers(landkooplieden).Zeerbelangrijkevormvanverkoop.Dezefunctiewordtvaakdooreenaantaltuinderszelfuitgeoefend.
ShipperskomenhetmeestvoorinCalifornieenFlorida.Ditisdeenige
vormvanverticale integratiedievanbelang IsindeV.S.Bijdezehandel
wordenbijnageencontractengesloten,(geenprijsafspraken).Deteler
geeftzijnoogstinhandenvandeshipperdieopprovisiebasiswerkt.De
laatste jarenzietmeneenproduktdifferentiatiebijdeshippersoptreden.
Hetaantalproduktendatwordtgevoerd isveelbeperktergeworden.2)Er
komencomputerencommunicatiesystemen,dietotgevolgehebbndater
nieuweopslagentransporttechnieken opkomen.Bijbedrijvenmeteenbreed
assortimentbetekentdatalsnelenormeinvesteringen.
4. Verkoopviabrokers(commissionairs).Handelenvoorrekeningvande
groothandelarenenfiliaalbedrijven.Provisieligtindeordevangrootte
van8%.Dezeverkoopvormwordtrelatiefminderbelangrijk.Vanenigebetekenisisdebrokerwanneer produktenmoetenwordenomgepaktenwanneer
grotehoeveelhedenvaneenzelfdeproduktverhandeldmoetenworden.
1) Zievoorproduktiegebiedenenprodukten"ThePackers"1983,pag.A27ev.
(bijlage3.7.2vervolg2 ) .
2) Bluebook.Acreditandmarketing guideofwholesalehandlersandusers
offreshfruitandvegetables,April1982(ziebijlage3.6.5.)
3) Veelgegevensuit:"Freshfruitandvegetablemarketing system"
McLaughlinE.W.enT.R.Pierson.
MichiganStateUni,aug.1983.
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Brokerskomeninallehandelsfasenvoor.Eenspecialebrokerisdezogenaamdecustomsbroker.Dezecommissionairverzorgtdeafhandelingvande
douaneenphytosanitaire zakenaandegrens.Omeenlicentiealscustomsbrokertekrijgendientereencursusgevolgd teworden.
5. Truckers.Eenverdwijnendemarktpartner,dievooralbelangrijkwasinde
tijddaternogvelekleine telerswarenendiedaarmeeookretourvrachten
vanuitdedeconsumptiegebiedenkondenverzamelen.
6. Verkooprechtstreeksaanfiliaalbedrijven.Doordeontwikkelingeninde
techniekgaansteedsmeertelersrechtstreeksleverenaanfiliaalbedrijven.Erontstaandanimmersmogelijkhedenopdebedrijvenzelfomteverpakken,koelen,bewaren,transport,etc.Nietalleendefiliaalbedrijven
maarookdewholesalers proberendekostenenrisico'steontgaandoordeze
afteschuivennaardeproducenten.Daarmeezijnzedanverlostvandoor
vakbondenbepaaldhogelonen(10-12dollar/uur).Deproducentverkeertin
minderemateonderinvloedvandevakbonden.Hetuurloonbedraagtdanook
maardehelftvanhethierbovengenoemde(zieookpolitiekesituatieH.
3.1.6).
7. Verkoopdoortelersorganisaties/auctions.Decoöperatieveverkoopisvrij
onbelangrijk indeV.S.voorwatbetreftveilingen.Twintig jaargeleden
wasernog iniederestadvanbetekeniseenveiling.Erzijnernunog6
over.Dedalingvanhetaantalveilingenwordtveroorzaaktdoorhetwegvallenvandetreinalsvervoermiddel.Hierbijwasimmerseencentraal
aanvoerpunt nodigendaarinvoorzagendeveilingenzeergoed.Verderheeft
detoenemingvanhetaantal supermarkteninvloedgehad.Ookophetplatteland zijndezegepenetreerd.
3.6.3 Afnemers intweedeinstantie
1.

Inleiding.76%vandewaardevangroenteenfruitproduktenwordtafgezet
aandesupermarktenenanderedetailhandelsorganisaties.33%hiervangaat
viadegroothandelsmarkten.
2. Groothandelsmarkten.Groothandelsmarkten zijnvooralbelangrijkwanneer
dezegelegenzijnbijeeninvoerhaven.Demeesteimporteurs zijngevestigd
opeengroothandelsmarkt.VoorhetoostenzijndatBoston,Chicago,
NewYork,Philadelphia enWashington.Verderkomenopdegroothandelsmarktenookdegrossiers,groothandelarenenbrokerseninstitutionelegroothandelarenvoor.Doordehandelarenopdegroothandelsmarktwordenvooral
exclusieve produktenaanfiliaalbedrijvengeleverd.Deinstitutionele
vraag richtzichookopdegroothandelsmarkt evenalsdievandeandere
detaillistenenroadsidetelers.
Hierbijwordthetgehelesortimentgroenteenfruitverhandeld.Deopkomst
vansupermarktenheefthetbelangvangroothandelsmarktverminderd.
3. Food serviceestablishments.19%vandegroenteenfruitproduktenworden
afgezetaaninstellingen,zoalskantines,scholen,ziekenhuizen,etc.De
beleveringvandezeinstellingengeschiedtvoorhetovergrotedeeldoor
institutionelegroothandelarendieopdegroothandelsmarktenopereren.
(Ziebijlage 3.6.9).
4. Supermarkten 1). Desupermarktenkanmenonderverdelenvoorhetjaar1982
in:
Ketens
Onafhankelijke bedrijven
Convenience stores
Andere(gemengd)

18.330winkels
18.840
38.700
86.130

Totaal

162.000

1) Ziebijlage3.6.10t/m3.6.12,
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Desupermarkten inalzijnvormenhebbeneenoverheersende rolindeafzet
vangroentenenfruitindeV.S.Ookbinnendesupermarktenheeftdeproduce
afdeling (groenteenfruit)eenaandelvan8%(ziebijlage 3.6.13).Ditwas
enkele jarengeledennogmaar4%enmenverwachtdathetoverenkelejarenzal
zijngestegennaar13%.Nieuwewinkelsverdrievoudigenvaakhunverkoopoppervlaktet.o.v.deoudewinkels.
Achtjaargeledenbedroegdegemiddeldesortimentsgrootte indegroenteen
fruitafdeling65soorten.In1980bedroeghetaantalsoortenal135.Voorde
grotesupermarktenconstateertmennualaantallenvan250soorten.
Dezeontwikkelingenzijnniettoevallig.Vanalleafdelingenindesupermarktenhaddievande"produce"degrootstebruto-marge,nl.31%.Denettowinstbedroegzelfs36,5%(zievoordebijdragevanaparteproduktenaande
omzetbijlage 3.6.14).
DegrootwinkelbedrijvenhebbenvaakhuneigenInkoopafdelingenvangroente
enfruit,metsomsvelehonderdeninkopers.Totnutoeisnognietgeconstateerddatgrootwinkelbedrijvenrechtstreekseaankopendedenbijexporteursuit
Europeselanden.Degroottevandeimportendeonregelmatige invoervoorkomen
datdeexporteursgeschiktehandelspartnerszijn.
3.6.4 Aantallenhandelareningroenteenfruitbranche
Indeloopderjarenishetaantalbedrijvendatzichbezighoudtmetde
afzetvangroenteenfruitafgenomendoordeenorme schaalvergroting.
Aantalbedrijven
Agenten/commisionalrs/brokers/veilingen
Shippers/truckers
Importeurs/exporteurs/groothandelaren
Bron: McLaughlinop.cit.

1963
900
2000
5200

1977
800
1200
4000

3.6.5 Verliezenindeafzetvangroenteenfruit.
Detotaleverliezendooruitval ingroenteenfruitbedroegenin1982640
- 1262min.dollar.
Hiervanwerddoortransport
3,8 tot5% vandewaarde
indegroothandel
2,5 tot5%
indedetailhandel 2,7 tot6,6
veroorzaakt.
Bron: ProducelossesintheU.S.fooddistributionsystem.
McLaughlinop.cit.
3.6.6 Prijszetting
Deprijszetting bijdegrootwinkelbedrijvenisnogalmoeilijkvanwegehet
groteaantalprodukten.Toedelingvandekostenaandeindividueleproduktenis
arbitrair.Erwordtdaaromeenstrategiegehanteerd dieeenprijsbepaaltdie
voordebrancheconcurrerend is(zoontstaatookhetbeeldvanprijzendieallemaaleindigenopeennegen,zietabel3.2.3).Ookindecollecterendegroothandel(shippers)wordtdezestrategiemeerenmeertoegepast.Hetgevolgis
datdeprijsopdenduureenuitermateslechteindicatorgewordenisvoorde
vraag.Deproducentkandannietalertmeerreagerenmet zijnaanbod.
Dezeontwikkelinggevoegd bijdetochalondoorzichtige prijsvorming inde
produktiegebiedenveroorzaaktdatdeafstemmingvanhetaanbodopdeontwikkelingindevraaguitermatemoeilijkis.
Zokomthetherhaaldelijkvoordatopbepaaldegroothandelsmarktende
aanvoervanbepaaldegroentendermategrootisdatdeprijzenindegootliggen.Hetlijktdanvoorexporteurs zinvolomeventueeluittewijkennaar
anderegroothandelsmarkten,ondankshetfeitdattransitu'sextrakostenmet
zichmeebrengen.
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Omaandezebezwaren tegemoet tekomenheefthetAmerikaanseministerie
vanLandbouw(USDA)eenuitgebreid apparaatdoordegeheleUSAvoordeverzamelingvanmarktgegevensbijproducenten,shippersenopgroothandelsmarkten
inhetlevengeroepen.(AgriculturalMarketing Service).Opdegroothandelsmarkten zijn23market reporters+ stafdagelijksbezigaanvoeren,prijzen
entrendmatigeontwikkelingenteverzamelen.Daarvoorwordtgepubliceerdper
dag,permaand,perkwartaalenperjaar1).
Eenanderaspectdatvaninvloed isopdeprijsvormingvangroenteproduktenishetgebruikvanhetcouponsysteem doorhetgrootwinkelbedrijf.Meestal
opwoensdagwordenvaneengrootaantalproduktenprijsreductiesgegevenvia
couponsdieindedagbladenverschijnen2 ) .
Bijinleveringvandecouponskrijgtdeklant reductie.Hetblijktdathet
couponssysteem 3xzoeffectief isalseendirecteprijsverlaging indewinkel.
Tochblijktinhetafgelopenjaarmaar25%vandeuitgegevencouponsverzilverd
teworden.
3.6.7 Verpakking
Erisindegroenteenfruitafzetweinig standaardisatie indeverpakking.
Hetverpakkenvanproduktenheeftoverigenseenslechtimagebijdeconsumenten
omdatinhetverledenvaakdeslechtstekwaliteitwerdverpakt.Eengoedverpakkingsbeleid komtnietvandegronddoorhetontbrekenvansterkeinstituties
dievoldoendegeldbezittenomditoptezetten.Verderwordteenverpakkingsbeleid tegengehoudendoordeconsumentdiegraagzelfzijnproduktenuitzoekt
(pickyourownindewinkel)ondankshetfeitdatdekostenvanbuikverkoop
groterzijndoordegrotereverliezenendemoeilijkehandlingvanhetprodukt.
Omdezeredenishetscanning systeemnognauwelijksvandegrondgekomen.
(MogelijkhedenvoorNederlandseexporteurs?).
3.6.8 Kwaliteit
DegemiddeldekwaliteitopdemarktenindeV.S.laattewensenoverop
eenaantal zeergoedeuitzonderingenna.Geziendeoverwegendeopengrondsproduktieheeftdegroenteinhetalgemeennietdiebeschermingalsdievande
glasprodukten (zowerd desmaakvanNed.tomatenbeterbevondenalsdieuitde
V.S.).Despreidingvandekwaliteit isgroterdaninNederland.Vervolgens
zijnookdemaniervanverpakkenendetransportmethodennietoptimaalomdie
kwaliteit tehandhavendiegewenst zouzijn.Indeverpakking isnauwelijks
enigestandaardisatie enbijhetlangetransport (b.v.Californië/NewYork4/5
dagen)langnietaltijdeenoptimaleconditionering indetrucks.Veelproduktenwordenb.v.inijsgelegd.
Ondankshet feitdaterzoweinig zorgaandekwaliteitwordtbesteed
blijktdatdeconsumentdaaraaneengrotewaardehecht.Bijeenenquêtein1981
bleekdatvan13gevraagdeonderwerpen,dekwaliteitvangroenteenfruithet
belangrijkstebevondenwerd,zelfsbelangrijkerdanb.v.dekwaliteitvanvlees
ofdereinheid indewinkel.
Hetkwaliteitsbeeld vandegemiddeldeAmerikaanisnaasteengaafuiterlijkookdegrootte (big isbeautyful).
3.6.9 MarketingOrders
IndeUSAbestaatdemogelijkheid voortelersomineenbepaaldestaataan
deOverheid teverzoekeneenaantalbindende regelsInzakeaanvoerenafzet-en
prijsbeleid voorteschrijven.Alsdegrotemeerderheid derbetrokkentelers
vaneenproduktvóórdergelijke regelsstemt(d.m.v.hearing2/3v.d.stemmen
moetvóór zijn).
1) Ziebijlagen3.6.2 t/m3.6.4 enHoofdstuk3.7.1 a,b,beni,
2) Zievooreenvoorbeeld bijlage3.6.8.
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DezeMarketingOrders 1)wordenuitgevaardigd krachtensdeAgricultural
AgreementsAct1937.Perstaatenperprodukt ishetdantoegestaandehandel
aanregelsteonderwerpen.DeM.0.isbindendvooralletelersenhandelaren.
Bestaat ereenM.0.danwordener kwaliteitsgraderings-/verpakkingsvoorschriftengesteld.DezegeldendanookvoorhetImportprodukt.Kwantitatieve
voorschriftenwordengebruiktomhetaanbodtereguleren (b.v.maximaleshipmentsperperiode),uitdemarkt tenemenvansurplus(enhetvervolgensdoor
aanscholentegeven)encontingenteringsvoorschriften(opslag).Verderkan
reclamegeregeldwordenevenalspromotiewaaraandeimportookvrijwillige
bijdragengevraagdworden.Voorexporteurs ishetbelangrijktewetenvoor
welkeproduktenmarketing ordersbestaan 2). Dit iso.a.hetgevalvooruienin
Texas,tomatenopengrondTexasenFlorida,bleekselderijinFlorida,ijsbergslainTexasenmeloenen inTexas.
ErzijnplannenomdeglaskomkommersuitCalifornieaaneenmarketing
orderteonderwerpen.
Overhetalgemeenontmoetenmarketing ordersnogalveeltegenstanddoorde
consumentendievindendatertehogeprijzendoorontstaanenvandezijdevan
dehandeldievindtdaterteveelbemoeizuchtwordtontwikkeld.DeV.S.iseen
landmeteenliberaletraditie.
3.6.10 Handelsattituden
Ondankshet feitdatdeseizoenmatigheid vanhetaanbodenvooralinde
handelsterkisafgenomendoordegroteimportenvanallerleiproduktenblijft
degroentehandel indeV.S.tochnogredelijk schokkerig tengevolgevande
geringemarktdoorzichtigheid.
Eengoedmarktinformatiesysteem voordeexporteurslijktdaaromnietoverbodig.Innavolgingeninsamenwerkingvandebloemenbrancheishetoverwegen
waardomhierinactiviteiten teontwikkelen.
BijdeAmerikaanse importeursisdetrouwaanbestaandebuitenlandsehandelspartners relatiefgroot (inhetkadervanjeweetwat jehebtenjeweet
nietwatjekrijgt).
Tengevolgevandehogerentestand zijndebetalingstermijnenrelatief
kortenergstringent.Dekredietwaardigheid vanAmerikaansehandelspartners
kannagegaanwordenviahetbureauvanDunandBradstreet(zieadressen3.7.2).
VerdergevenhetBluebook2)enhetRedBook(uitgavevandeThePackers')
eengoedoverzichtvandecredietwaardigheid vanAmerikaansebedrijveninde
groente-enfruitbranche.
Overhetalgemeen isdeV.S.-handelaarsterkgerichtopdirectreturnon
investments (short timedenken).

1) Zieookbijlage 3.4.5
2) AReviewofFederalMarketingOrders forFruits,VegetablesandSpecialty
crops.Agric.Market.ServiceRepnr.477Nov.'81.
3) Ziebijlage3.6.5.
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3.6.11 Betalingsverkeer
MetelkeAmerikaansecliëntmoetenafzonderlijkdebetalingsconditieswordenovereengekomen.Welke termijnvanbetalingdaarbijwordtbedongen,hangt
vanderelatiesaf;bedingenovertermijnenvan10dagenzijnnietongewoon,
welkedanwelkunnenuitlopen tot14dagenofsomsnoglangerkanookvoorkomen. Daarentegenkomtookvoor,datdeexporteurbetalingdirectbijontvangst
weet tebedingen.
Inhetalgemeenverdienthetaanbevelingdatmetchequeswordtgewerkt,en
nietmetlettersofcredit(duurttelangenisteduur),dezelaatstenzijn
ooknauwelijksgeaccepteerd omdatdeprijzendaarvoor teveelfluctueren.Anderebankgarantieszijnooknauwelijks teverkrijgen.Welzijnerlijstenin
omloop(ziebijlage3.6.5)vanhandelarenwaaraanmendekredietwaardigheid kan
onderzoeken.NietonvermeldmagblijvendatdeRabo-bankinNewYorkeenz.g.
Quick-cheque-service heeftingesteld.Datkomteropneerdatdechequesdoorde
AmerikaanseimporteursnaarRabo-NewYorkwordengezonden,waarverdervoorde
afhandeling zorgwordtgedragen.Directnaontvangstwordtdecliëntin
Nederland opdehoogtegesteld,enwordtzijnrekeninginNederlandgecrediteerd.DitsysteemvoorkomtdatdechequenaarNederlandmoetwordenverzonden,
ensomsweer terugomdecredietwaardigheid vandeafzendertetoetsen.
Nadere inlichtingenbijRabo-Nederland teUtrechtdeheerG.Brown,tel.
(030)362959.

(Raboadviseerteenbetalingstermijnvanmaximaal10dagen),
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3.7 INFORMATIEBRONNEN

3.7.1 Periodieken
InformatieoverdeAmerikaansegroenteteelt,overimportenvanverse
groenten,e t c , istevindeninpublikatiesvanhetAmerikaanseMinisterievan
Landbouw(USDA)AgriculturalMarketingService,abonnementenvia:
Superintendent ofDocuments
GovernmentPrintingOffice
Washington,D.C.20402.
Tenoemenzijn:(a,b,cend)
a. FreshFruitandVegetable,OrnamentalCrops
WeeklySummary-(ShipmentsandArrivals)
b. FreshFruitandVegetableShipments
(bycommodities,statesandmonths)
c. Vegetable,outlookandsituation(tepublicereninjanuari,april,juli
enoktober)
d. DagelijkseuitgavenzoalsMarketNews/FruitandVegetableReportand
Trends(ziebijlagen3.6.2 t/m 3.6.4).
e. U.S.FreshMarketVegetableStatistics,1949-1980,(mogelijkookvan
latere jaren).Gegevensoververbruikenprijzen,marges.
Teverkrijgenbij:NationalTechnicalInformationService
5285PortRoyalRoad
Springfield,VA22161.
f.

1983ProduceMarketingAlmanac
(bevatookcijfersoverexporten,metdaarnaastinteressantebeschouwingen
overdeAmerikaansemarkt)(ziebijlage 3.7.1).
Teverkrijgenbij:ProduceMarketingAssociation,Inc.
700BarksdalePlaza,
Newark,Delaware19711
tel.(302)738-7100.

g.

ThePackers(ProduceAvailabilityandMerchandivingGuide)
(Jaarboekmetrecenteinformatieovergroentenenfruit,tevensuitgever
vanhetweekbladvandezelfdenaam).
PublicationOffice7950CollegeBlvd
P.O.Box2939
ShawneeMission
Kansas66201.
InThePackers1983staateenoverzichtvanshippers,growers,sales
agentsenbrokers(incl.MexicoenCanada).
Verderproduktiegebiedenenaanvoerkalenders.ThePackergeeftook
"RedBook"uit(vergelijkbaarmetBluebook).

h. TheBlueBook(2jaarlijksmetmaandelijksesupplementen)(zieookbijlage
3.6.5)bevatperstaatenperplaatso.a.eenoverzichtvannamenen
adressenvanshippersenbrokersingroentenenfruit,metvermeldingvan
(somsgeschatte)omzetenvantransporthoeveelheden,credietwaardigheid en
welkeproduktenverhandeldworden.
Uitgave:ProduceReporterCompany(+f750/jaar)
WheatonIllinois60187
Tel.(312)668-3500.
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i.

NewYorkCityWholesaleMarketPrices1982
Bevatprljsoverzichten perweekvanversegroentenenfruitverhandeld
indeHuntsPointMarket,Bronx,NewYork.
Gebaseerd opdagrapporten,inlichtingentel.(212)542-2225
USDAAgriculturalMarketingService.

j.
k.

United StatesFoodSafetyRegulations
TheUnitedStatesmarketforspecialtyfoods
(vanjenkzijnoverdrukkenbeschikbaarophetLEI).

2.

Personeneninstanties(zieookbijlage3.6.6)
vertegenwoordigingen
Nederlandse:
AmbassadeteWashington;Adres:4200LinneanAvenue,N.W.Washington,D.C.
20008;Telexnr.89494neth/embwashofnr.248336nethur,tel.
(202)244-5300.
Consulaat-Generaal teChicago,111;Adres:303EastWackerDrive,Suite
410,ChicagoIllinois60601.Tel.(312)856-0110.
Consulaat-Generaal teHouston,Texas;Adres:Suite610,2200PostOak
Boulevard,Houston,Texas77056.
Consulaat-Generaal teNewYork,N.Y.;1RockefellerPlaza,11thfloor,
NewYork,N.Y.10020-2094;telexnr.640805netherlegnyk.
Consulaat-Generaal teSanFranciscoCal.Adres:712InternationalBuilding,601,CaliforniaStreet,SanFransisco,California94108.
Consulaat-Generaal teLosAngeles,;Cal.;Adres:"CentralPlaza",3460
WilshireBoulevard,Suite509,LosAngeles,Cal.90010;
AlsConsulverbondenaanditConsulaat-Generaal teLosAngelesisdeHeer
C.W.Spruit,diebelast ismetdebevorderingvandeNederlandseexport
naardeAmerikaansewestkust.
VoortszijnnogInveleandereplaatsenconsulatenenvice-consulatengevestigd.
Amerikaanse:
Ambassade te"s-Gravenhage,LangeVoorhout 102,tel.(070)624911;
Consulaat-Generaal teAmsterdam,Museumplein19,tel.(020)790321,
visumafdeling:(020)717030;
Consulaat-Generaal teRotterdam,Vlasmarkt1,tel.(010)117560
(o.a.visum).
instellingengespecialiseerd indehandelmetdeVerenigdeStatenvan
Amerika
TheNetherlandsChamberofCommerceintheUnitedStatesInc.,1RockefellerPlaza,11thfloor,NewYork,N.Y.10020;telex640805netherleg
nyk(RobertBrands).
Bijkantoor teChicago,adres:303EastWackerDrive,Suite412,Chicago
Illinois60601;telex206255nethegego.
NederlandseKamervanKoophandelvoorAmerika,Kettingstraat2,
2511AN 's-Gravenhage,tel.(070)478234.
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Voorimportvergunningen (aantevragendoordeimporteur (broker)
PermitSectionUSDA,APHIS,PPQ
FederalBuilding,tel.(301)436-8892
6505BelcrestRoad
Hyattsville
Maryland 20782,USA
KLM-Nederland: Postbus7700,1117ZLLuchthavenvanSchiphol
tel.020-498049;Telex11252
KLM-NewYork : CargoBuilding87
J.F.K. InternationalAirport
Jamaica,NewYork11430
tel.(212)632-2950
AmerikaansePDinNederland :P.H.Russelljr.
P.O.Box63(Nassaupark43)
2160AB Lisse(tel.02521,13999of14579)
AmerikaansePDopNewYorkairport :G.L.Jelinek
J.F.K.InternationalAirport
CargoBldg80
Jamaica,N.Y.11430
tel.(212)917-1734of1735)
USDA-marketreporter :M.E.Pflueger
HuntsPointTerminalMarket
tel.(212)542-2225
NewYork
Atyourservice"AirChartersBV"
Zestienhoven tel.010-376232telex.26216
J.R.v.Ingen
Hekendorpweg41
3241VJ Oudewater
03486-1576
SafewayProduceBuy(LeroyGigly)
Import/ExportSection
13.353AlandraBid tel.(213)921.5730
Sweet108
SantaFeSprings
California90670
DunenBradstreetBV (o.a.voorinformatieoverAmerikaansehandelspartners)
Amsterdam,
Rotterdam
Plein40-45,10
Schiekade189
tel.(020)115677
tel.(010)146266
(020)117446
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