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DIGITALISERING GEWASBESCHERMINGSKETEN VAN 
START 
 
DOOR JAN VERSCHOOR, COÖRDINATOR STICHTING AGRO 
CLOSER 
 
De maatschappij heeft in toenemende mate behoefte aan digitale informatie. Met het 
geleidelijk in gebruik nemen van een digitaal platform voor tracking & tracing, zetten 
Nefyto en Agrodis in Nederland een belangrijke stap op weg naar digitalisering in de 
keten van gewasbeschermingsmiddelen. Het systeem wordt gefaciliteerd door de 
stichting Agro CloSer. Op Europees niveau en in de Nederlandse politiek staat het 
initiatief er goed op. 
 

Agro CloSer richt zich op het 
faciliteren van een centraal digitaal 
platform, waarbij partijen in de 
keten op gestandaardiseerde wijze 
met elkaar kunnen communiceren. 
Dit maakt het mogelijk om 
informatie over een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
keten door te geven en wordt 
traceerbaarheid op batchniveau 
mogelijk. Ook kan een efficiënter 
voorraadbeheer plaatsvinden, wat 
tot kostenbesparing leidt. Door dit 
platform nu in te richten, wordt de 
weg ook vrijgemaakt voor slimme 
oplossingen van de toekomst, die 
telers ondersteunen. Denk aan een 
mobiele app, waarmee de teler een 
verpakking scant en op maat een 
toepassingsadvies ontvangt. 
 

 
 
Data-eigenaarschap 
Informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen vraagt ook om een zorgvuldige 
omgang met data. Daarom is ervoor gekozen dat het data-eigenaarschap bij de 
individuele ketenpartij blijft. Op dit moment is de informatie-uitwisseling beperkt 
tot de fabrikant en de distributeur die bij een transactie zijn betrokken. Wanneer 
telers in een later stadium gebruik maken van het platform, houden zij altijd zelf 
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zeggenschap over wat er met hun data gebeurt. Agro CloSer richt het platform ook 
zo in dat aan wettelijke regels en aan gedragsregels van de agrarische sector wordt 
voldaan, zoals op het gebied van privacy en mededinging.  
 
Politieke aandacht en bredere uitrol 
 
De Staatssecretaris van I&W, Stientje van Veldhoven, heeft tijdens een debat in de 
Tweede Kamer haar waardering uitgesproken voor het initiatief van Agro CloSer. 
Van Veldhoven geeft aan dat de ervaringen met het platform van Agro CloSer als 
voorbeeld kunnen dienen voor andere sectoren en heeft aan de Tweede Kamer 
toegezegd het initiatief ook in Europa te agenderen. 
 
Daarnaast is bij de opzet van het platform ook geanticipeerd op een bredere uitrol in 
Europa is. Gekozen is voor de wereldwijd gebruikte standaard CRISTAL. Agro CloSer 
is zo opgezet dat vergelijkbare organisaties en bedrijven in andere landen eenvoudig 
bij het initiatief kunnen aansluiten. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van het 
platform en is het aan de genoemde organisaties en de bedrijven om aansluiting te 
zoeken.  
 
Er is al sprake van een groeiende belangstelling in direct omringende landen. 
Binnenkort zullen de Belgische organisaties Phytofar en Phytodis aansluiten bij 
AgroCloser. Ook wordt met andere landen gesproken. De positieve aandacht wordt 
versterkt door ECPA, de Europese koepelorganisatie voor 
gewasbeschermingsbedrijven, die Agro CloSer als voorloper op het gebied van 
digitalisering ziet. Het initiatief sluit ook volledig aan bij ECPA-commitments op het 
gebied van verduurzaming voor 2030, waarin digitalisering een belangrijke plaats 
inneemt.  
 
Eerste ervaringen positief 
 
Het platform is inmiddels in gebruik genomen in een aantal pilots en de eerste 
ervaringen zijn positief. Dat betekent dat we daadwerkelijk van start zijn gegaan en 
de eerste informatie wordt uitgewisseld via het platform. Veel fabrikanten en 
distributeurs bereiden zich nu voor op de implementatie, zodat zij klaar zijn voor de 
toekomst, en zij de vruchten kunnen plukken van digitalisering.  
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