Tussentijdse rapportage
1. Datum: 10.08.2016
2. Projecttitel: Markttoegang fytosanitair G+F 2015-2016
3. Projectnummer PT: 15126
4. Intern projectnummer: n.v.t.
5. Projectleider: GroentenFruit Huis (voorheen Frugi Venta)
Adres: Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
Tel: 079 - 3681100
Fax: x
Email: ribbens@groentenfruithuis.nl
6. Gewas: (indien van toepassing): verse groenten en fruit.
7. Oorspronkelijke Looptijd project: 1 januari 2015 t/m december 2016.
8. Oorspronkelijke doelstelling van het project: Openen nieuwe markten en opheffen
handelsbarrières bestaande markten voor Nederlandse groenten en fruit.
9. Periode waarover wordt gerapporteerd: 1 januari 2015 t/m 31 juli 2016.
10. Korte beschrijving van activiteiten in de periode waarover wordt gerapporteerd:
Inspanningen zijn geleverd ten behoeve van de lopende c.q. nieuw opgestarte markttoegangsdossiers.
Dit betreft o.a. het opstellen van PRA informatie (pest risk analysis), veelvuldige overlegstructuren met
bedrijfsleven, overheid (Ministerie EZ en NVWA) en keuringsdienst KCB over de uitvoerbaarheid en
invulling van door derde landen gestelde eisen. Voorbereiding en begeleiding van audits door
buitenlandse autoriteiten. Organiseren van informatiebijeenkomsten voor betrokken bedrijfsleven.
11. (Tussen-)resultaten behaald gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
- India: markttoegang appels en peren (door India vastgestelde voorwaarden zijn niet optimaal,
hierover vindt nog verdere onderhandeling plaats tussen de autoriteiten van Nederland en India).
- Vietnam: markttoegang appels en peren.
- Voortgang geboekt dossier China paprika: in april 2016 heeft audit plaatsgevonden door Chinese
overheid. Dit is in juli gevolgd door een “joint inspection periode” waarbij onder toezicht van Chinese
inspecteurs gedurende twee weken paprika’s naar China zijn geëxporteerd.
Bij een positieve beoordeling (reactie wordt nog verwacht van China) zal vanaf 2017 de Chinese
markt open gaan voor Nederlandse paprika’s. Nederland is het eerste land dat hiervoor toestemming
zal verkrijgen van China.
12. Producten opgeleverd gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd:
n.v.t.
13. Confrontatie van de uitgevoerde activiteiten met oorspronkelijk projectplan en fasering
(gehele project tot op moment van rapportage):
Een aantal markttoegangsdossiers is zeer succesvol verlopen, waarbij export naar nieuwe landen reeds
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gestart is, c.q. binnenkort met de nieuwe oogst zal kunnen starten. Echter zullen niet alle
markttoegangsdossiers c.q. de activiteiten die hierbij horen eind 2016 afgerond zijn.
De hoofdoorzaak van de vertraging is gelegen in het feit dat de afbouw van het Productschap en
Bedrijfschap dermate snel is gegaan dat het aantal projecten dat daarvan het gevolg is geweest te
omvangrijk was om tegelijkertijd goed te begeleiden. Wij hebben de eisen aan effectiviteit en efficiëntie
van de inzet van de beschikbare subsidie niet ondergeschikt willen maken aan de planning.
Voor het markttoegangsdossier geldt dat dit ten tijde van het Productschap een “roll-over project” betrof;
een doorlopend dossier, waarvan (eventuele) subsidiegelden die zouden terugvloeien in de reserves,
weer in een opvolgend projectaanvraag werden opgevraagd.
GroentenFruit Huis heeft het initiatief genomen tot het opzetten van bovengenoemde dossiers en werkt,
in een uitstekende samenwerking met de NL overheid, aan een spoedige afhandeling hiervan.
Internationale markttoegangsdossiers zijn echter zeer afhankelijk van de inzet/bereidwilligheid van
autoriteiten van derde landen. Vanuit GFH en de overheid probeert men maximaal mogelijke druk uit te
oefenen, vaak met inzet van de lokale Landbouwraden.
14. Confrontatie met de go/no-go criteria uit het oorspronkelijke projectplan.
In het oorspronkelijke projectplan zijn geen go/no-go beslismomenten opgenomen.
15. Voorgestelde activiteiten voor de komende periode:
Voortgang bestaande markttoegangsdossiers. Opstellen nieuwe dossiers c.q. aanvullende
informatie t.b.v. derde landen. Indien vereist uitnodigen en voorbereiden audits buitenlandse
autoriteiten. Overleg met Nederlandse overheid t.b.v. het uitzetten van strategieën/eventuele
prioritering dossiers.
16. Zijn er belangrijke wijzigingen in de uitvoering van het project die leiden tot verschuivingen
in de financiering binnen het oorspronkelijke projectplan en budget? Zo ja kort toelichten.
N.v.t.

17. (Alleen in te vullen door afd Onderzoek PT).
Opmerkingen van de onderzoekscoördinator t.b.v. de begeleidingscommissie.
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