Praktische en technische kennis van groot belang in ‘Brussel’

Assistentie voor Ministerie van Econ
Veel ondernemingen in de tuinbouw weten van de
keuringen, het laboratorium- en het rassenonderzoek
die Naktuinbouw verricht. Minder bekend is ons werk
in ‘Brussel’, waar wij in nauwe samenwerking met het
Ministerie van Economische Zaken, de NVWA en ook
de Europese Commissie bijdragen aan de uniforme

nische deskundigheid van Naktuinbouw hierbij een grote rol.
Permanente Comités assisteren de
ambtenaren van de Europese Commissie bij het uitvoeren van de regels.
Een Permanent Comité en een werkgroep daarvan, worden samengesteld
uit nationale ambtenaren van de
lidstaten. Naktuinbouw vergezelt EZ
naar de overleggen van de Comités
voor bosbouw, fruitgewassen, siergewassen en zaaizaden in Brussel.

richtlijnen voor uitgangsmateriaal.
Praktische deskundigheid
Vergroening

Europese rol

Vrij verkeer van goederen tussen de
lidstaten is een EU-grondbeginsel. Dit
geldt ook voor teeltmateriaal. Daarvoor zijn er in Europees verband vastgestelde richtlijnen en verordeningen.
Naktuinbouw speelt vaak een voortrekkersrol als partner van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Boeren en tuinders moeten kunnen
beschikken over goed en gezond teeltmateriaal. De identiteit van het ras
staat vast. En het materiaal moet aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
Sinds de totstandkoming in 1966
van de eerste Europese regels op dit
gebied, speelt de praktische en tech-

Marco Traa is senior-beleidsmedewerker van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselzekerheid. Vanuit EZ
neemt hij sinds kort namens ons land
deel in de Permanente Comités. “Het
belang van praktische deskundigheid
bij deze vergaderingen is groot. Denk
aan praktijkervaring. Is wat je besluit
wel uitvoerbaar? Waar loop je tegenaan als je wel of niet een verandering
doorvoert? Daarnaast is deskundige
assistentie door de keuringsdienst
essentieel voor een goed begrip bij alle
deelnemers van wat er nou precies
wordt besloten.”
De regelgeving vanuit Brussel moet
wat Nederland betreft:
- zo goed mogelijk aansluiten op
ons nationale beleid
- ruimte laten voor het bedrijfsleven
- uitvoerbaar zijn.
Door de actieve Nederlandse betrokkenheid, de positie van Nederlandse
ondernemingen wereldwijd, en de
gecombineerde expertise van Naktuinbouw en overige spelers wordt
er goed rekening gehouden met de
Nederlandse inbreng in Brussel.
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Naktuinbouw

omische Zaken en NVWA in Europa

“Vanwege de actieve
Nederlandse betrokkenheid,
de positie van
Nederlandse ondernemingen
wereldwijd en de expertise
van Naktuinbouw
wordt er goed rekening
gehouden met de Nederlandse
inbreng in Brussel.”
Buitenstebinnen
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Kees van Ettekoven, hoofd Rassenonderzoek:
“Ons land heeft ook alles te winnen
of verliezen in ‘Brussel’,
omdat wij zo’n unieke positie innemen
in de land- en tuinbouw.”

Winnen of verliezen
Kees van Ettekoven, hoofd Rassenonderzoek bij Naktuinbouw: “Ons land
heeft ook alles te winnen of verliezen
in ‘Brussel’, omdat wij een unieke
positie innemen in land- en tuinbouw.
27 van de 28 lidstaten zijn primair
gericht op hun thuismarkt. Alleen
Delegatie uit India
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Naktuinbouw

Nederland is gericht op export. Wij
moeten dus goed opletten, omdat de
basishouding van andere landen toch
is ‘zet er een hek omheen en laat niets
binnen’. Nederland opereert vanuit
het principe ‘het hek moet niet te laag
zijn zodat je niets buiten kunt houden,
maar ook niet zo hoog dat er niets

meer overheen kan naar buiten toe’.
Daarbij komt dat men in ‘Europa’
primair naar de landbouw kijkt en
van daaruit redeneert. Wij juist vanuit
de tuinbouw. De belangen verschillen
nogal. Als er in zo’n overleg een
beroep op ons wordt gedaan om als
lidstaat een bijdrage te leveren, dan

Marco Traa vult aan: “Ook voor de
Europese Commissie zelf is de inbreng
van Nederland belangrijk. Ons land is
een grote speler. Nederland is op het
gebied van uitgangsmaterialen toonaangevend en van die deskundigheid
maakt de Europese Commissie graag
gebruik. Verder zijn wij erg vooruitstrevend, vaak de eerste om een nieuwe
weg in te slaan of een andere techniek
te proberen.”

overlegt regelmatig met ons, vanwege
onze praktische ervaring en technische
kennis. Bijvoorbeeld over de gevolgen
bij de uitvoering van keuringen,
kosten en administratieve lasten bij
bedrijven. Oost- en Zuid-Europese
lidstaten staan anders in de materie
dan de Noord- en West-Europese. Zij
hanteren liefst het dikst mogelijke
boek met wet- en regelgeving, met
een stevige rol voor de nationale overheid. Wij laten graag binnen de vastgestelde kaders zoveel mogelijk over
aan het bedrijfsleven zelf.”

Ondersteuning NVWA

Belangstelling buitenland

Peter Lentjes is senior-beleidsmedewerker bij de afdeling Keuringen van
Naktuinbouw. Wat betreft samenwerking met de NVWA zegt Peter:
“De NVWA heeft het voortouw bij het
Comité over plantgezondheid, dat is
één van hun terreinen. De NVWA

Bij inkomende missies vanuit het buitenland naar de NVWA ondersteunt
Naktuinbouw de collega’s door deel te
nemen. “Die missies gaan over markttoegang en zijn vooral fytosanitair
van aard. Het helpt enorm om derde
landen (landen buiten de EU) te kun-

werkt Naktuinbouw daar in principe
aan mee.”

Peter Lentjes, afdeling Keuringen

nen laten zien hoe het Nederlandse
systeem in elkaar zit. En daarmee het
vertrouwen wekt dat ons uitgangsmateriaal in alle opzichten betrouwbaar is. Wij ontvangen zulke delegaties
dus altijd met open armen. De vlag
van het desbetreffende land wappert
bij aankomst, en er is een passend
programma – een prima vertrekpunt
om vervolgens inhoudelijk met ze aan
de slag te gaan”, aldus Peter Lentjes.
G

Peter Lentjes:
“Wij ontvangen
delegaties altijd met
open armen.”
Delegatie uit Servië
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