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Geheim of openbaar?

Thema jaarvergadering Nefyto

Geheimhouding en openbaarheid. Dat was het thema van de jaarvergadering van Nefyto. 

Hoe belangrijk is bescherming van dossiergegevens voor innovatie? Wat is het nut van 

openbaarmaking van gevonden residuen op groenten en fruit?

Veel groene kaartjes (‘ja’) bij de stemming of adequate bescherming van in
dustriële eigendommen nodig is voor innovatieve gewasbescherming.

Babs van den Bergh Dino Sozzi Wim van Eck Marc Jansen

Jaarrede voorzitter
Volgens traditie werd de middag ge-
opend met de jaarrede van Nefyto-
voorzitter Meerten Smit. “Voor Nefyto 
was 2007 een historisch jaar. Bijvoor-
beeld door de komst van de Wet Ge-
wasbeschermingsmiddelen en Bioci-
den. Verder was 2007 het jaar dat alle 
Nederlandse producenten van gewas-
beschermingsmiddelen nu onderdeel 
zijn van een internationaal concern. 
En Nefyto heeft afscheid genomen van 
haar deelnemers Asepta en Luxan.”
De focus in 2007 lag bij duurzame ge-
wasbescherming, de nieuwe wet, de 
herprioritering, Europese ontwikkelin-
gen en bij Product Stewardship.
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewas-
bescherming blijkt dat er al veel bereikt is, mede door 
de inspanningen van de industrie. Nefyto staat nog 
steeds volledig achter de einddoelen. “Maar wél met 
behoud van bedrijfseconomisch perspectief van de te-
lers”, benadrukt Meerten Smit. 
Wat betreft de nieuwe wet spreekt Meerten Smit zijn 
waardering uit voor alle partijen die betrokken waren 
bij de totstandkoming ervan. “De wet is overzichte-

lijk, we moeten er nog wel mee leren 
werken.”
Dan de herprioritering, die door een 
rechterlijke uitspraak in mei even he-
lemaal op de schop dreigde te gaan. 
“Het tij werd gelukkig gekeerd, maar 
het heeft wel gevolgen gehad voor 
de sector. Verder vinden we het jam-
mer dat bij de herprioritering niet alle 
meest recente gegevens zijn gebruikt.”
Op Europees niveau spelen de revi-
sie van Richtlijn 91/414 en de Thema-
tische Strategie. Grootste zorg bij de 
revisie zijn de zogeheten cut-off crite-
ria, die (als ze ongewijzigd doorgaan) 

naar schatting driekwart van de middelen zullen la-
ten verdwijnen. Ook de Thematische Strategie kende 
een aantal punten van zorg, waaronder extreem bre-
de teeltvrije zones langs oppervlaktewater. “Gelukkig 
is de stemming goed uitgevallen.”
En dan 2008. “Komend jaar zullen we ons focussen op 
de revisie van 91/414, de Thematische Strategie, de 
Kaderrichtlijn Water, de uitvoering van het convenant, 
de uitvoering van de nieuwe wet en natuurlijk Pro-
duct Stewardship.”
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drijfstakken met strenge en com-
plexe wetgeving te maken hebben.”

Over de conclusies van het on-
derzoek: “Als adviesraad vinden wij 
een robuust en rechtszeker systeem 
voor intellectuele eigendomsrech-
ten cruciaal. Er is een fundamente-
le herbezinning nodig op de verban-
den binnen het beleid ten aanzien 
innovatie, mededinging en intellec-
tuele eigendom.”

Inspectieresultaten openbaar
Het tweede deel van de middag 

is gewijd aan openbaarheid van in-
spectieresultaten met betrekking 
tot residuen van gewasbescher-
mingsmiddelen. Sinds 2006 zijn de-
ze resultaten te vinden op de web-
site van de Voedsel en Waren Auto-
riteit (VWA). Wim van Eck, hoofdin-
specteur van de VWA, geeft uitleg. 

“Transparantie hoort bij het mo-
derne regeringsbeleid. Daar sluit 
openbaarbaarmaking van onze in-
spectieresultaten bij aan. Primair 
doel hiervan was consumenten de 
mogelijkheid te bieden om te kie-
zen bij welke supermarkt ze hun in-
kopen willen doen. Een tweede doel 
was dat dit op termijn de naleving 
zou kunnen stimuleren.”

De praktijk leert echter anders, 
zo concludeert Wim van Eck uit de 
eerste pilots. “De keuze van de con-
sument wordt niet beïnvloed door 
inspectieresultaten. Waar ik wel 
van overtuigd ben, is dat openbaar-
making kan bijdragen aan een bete-
re naleving. Dat gebeurt nu al.”

Op termijn wil de VWA al haar 
inspectieresultaten publiceren, op 
een wijze die toegankelijker en be-
grijpelijker is dan nu gebeurt. “En 

gie. Deze adviesraad heeft op ver-
zoek van het ministerie van Econo-
mische Zaken onderzoek gedaan 
naar de zogeheten open innovatie. 
Deze vorm van innovatie is de te-
genhanger van de innovatie die op 
gesloten R&D afdelingen van be-
drijven plaatsvindt. Open innovatie 
lijkt een trend. Denk aan bedrijven 
die samen met klanten nieuwe pro-
ducten ontwikkelen, innovatie in 
een netwerk, innovatie op een open 
campus, open source innovatie en 
innovatie door gebruikers. 

Eén van de redenen voor open in-
novatie is de ‘need for speed’. Nieu-
we producten worden steeds snel-
ler gekopieerd. Daarom kiezen som-
mige concerns ervoor om af te zien 
van octrooien, maar door open in-
novatie zó snel te ontwikkelen dat 
ze steeds de eerste zijn met een 
nieuw product.

Maar hoe zit het met open inno-
vatie en intellectuele eigendom? 
“Door open innovatie lijkt intellec-
tuele eigendom steeds minder rele-
vant te worden”, constateert Babs 
van den Bergh. “Met uitzondering 
van niches als farmaceutische pro-
ducten en chemische gewasbescher-
ming. Daar komt bij dat deze be-

De jaarvergadering van Nefyto vond 
plaats op 13 december 2007 in Den 
Haag. Volgens traditie was het mid-
dagdeel gewijd aan een bepaald 
thema rond gewasbescherming. 
Ditmaal ging het over de belangen 
rond de bescherming, geheim-
houding en openbaarmaking van 
gewasbeschermingsmiddelengege-
vens.

Het thema was weer onderver-
deeld in twee subthema’s. Ten eer-
ste: hoe belangrijk zijn octrooien 
en bescherming van dossiergege-
vens als voorwaarde voor innovatie? 
Of werkt dit innovatie juist tegen, 
doordat te sterke beschermingscon-
structies remmend werken op con-
currentie? Het tweede subthema 
ging over openbaarmaking van resi-
dugegevens. Welke belangen zijn er 
in het spel rond de publicatie van 
inspectieresultaten van residugege-
vens? En hoe wordt met die belan-
gen omgegaan?

Investeren in innovatie
De eerste spreker is Dino Sozzi, 

Head Product Portfolio Europe, Af-
rica and Middle East van Syngenta 
Crop Protection. In zijn presentatie 
maakt hij duidelijk dat de wereld-

je moet openbaarmaking in een 
context plaatsen. Daarvoor is een 
meerjarenvisie nodig.”

‘Name’ en ‘shame’
De laatste spreker is Marc Jansen, 

hoofd consument en kwaliteit van 
het Centraal Bureau Levensmidde-
lenhandel (CBL). “Na 2000 is de aan-
dacht voor voedselveiligheid toege-
nomen. Je ziet ook dat maatschap-
pelijke groeperingen, zoals milieu-
bewegingen, hun werkterrein ver-
leggen naar consument en retail.”

Er volgen ‘misleidingscampag-
nes’, zoals Marc Jansen ze noemt. 
“In deze campagnes wordt misbruik 
gemaakt van gegevens en niet-ge-
harmoniseerd beleid.” Volgens Marc 
Jansen was deze maatschappelij-
ke druk de aanleiding voor de over-
heid om de genoemde pilots te star-
ten bij de VWA, waaronder het ge-
noemde residuonderzoek.

Het CBL heeft veel kritiek op de-
ze openbaarmaking. “De gegevens 
zijn tien weken oud, blijven twee 
jaar staan, niet alle verkooppun-
ten worden genoemd en er ontstaat 
een scheef beeld doordat de geno-
men steekproef risicogericht is”, al-
dus Marc Jansen. “Wij willen dat de 
overheid stopt met de huidige vorm 
van ‘name’ en ‘shame’. De consu-
ment is er niet in geïnteresseerd en 
maatschappelijke groeperingen ma-
ken er misbruik van. En als je in-
spectieresultaten openbaar maakt, 
controleer dan de hele keten.”
Aansluitend op de presentaties is er 
nog een korte discussie met de zaal, 
waaruit blijkt dat het onderwerp 
openbaarheid zonder meer leeft bij 
de aanwezigen. n

wijde behoefte aan voedsel, dier-
voeders en biobrandstof de komen-
de jaren enorm zal toenemen. Oor-
zaken zijn onder meer de groei van 
de wereldbevolking, toenemende 
vleesconsumptie en de toenemende 
vraag naar biobrandstof. Terugkij-
kend in het verleden zien we dat we 
de groeiende vraag aan landbouw-
producten steeds hebben opgelost 
door de landbouw te intensiveren. 
En in veel mindere mate door de 
toename van het areaal.

“De grote uitdaging voor de land-
bouw ligt in het produceren van 
meer en beter voedsel zonder uit-
breiding van de landbouwgron-
den”, aldus Dino Sozzi. “Dat kan 
alleen door intensivering. Dat ge-
beurt ook, gezien het feit dat de 
landbouw één van de meest innove-
rende bedrijfstakken is. Onder meer 
op het gebied van gewasbescher-
ming. Maar om te kunnen innove-
ren moet je investeren. Dat lukt al-
leen als er voldoende bescherming 
is van dossiergegevens.”

Open innovatie
De volgende spreker is Babs van 

den Bergh, secretaris van de Advies-
raad voor Wetenchap en Technolo-
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Frank Hes neemt afscheid
Het thema ‘geheimhouding en openbaar-
making’ was mede ingegeven door het 
afscheid van Frank Hes, die gedurende 
tientallen jaren Nefyto als adviseur ter-
zijde heeft gestaan. Vanuit zijn functie 
heeft hij veel te maken gehad met onder 
meer bescherming van dossiergegevens. 
Hij was werkzaam bij Brabers & Partners, 
het bureau dat het secretariaat voert 
voor Nefyto. De middag werd besloten 
met het afscheid van Frank Hes.
“Bescherming van dossiergegevens is ei-
genlijk de core business van de gewasbe-
schermingsmiddelenindustrie. Ik zie dos-
sierbescherming als een voorwaarde voor deze industrie om te kunnen 
bestaan”, aldus Frank Hes in zijn nawoord.
Nefyto-voorzitter Meerten Smit sprak zijn waardering uit voor het 
werk dat Frank Hes voor Nefyto heeft gedaan. Overigens is voor Frank 
Hes het afscheid van Nefyto niet een afscheid van het werkend leven. 
Hij gaat het Platform Biociden coördineren.



‘Kleine stappen, grote afstand’

Met DOB het land in

Wat is DOB? 
“DOB staat voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. 
Monsanto brengt een onkruidbestrijdingsmiddel op de markt 
dat gebruikt wordt voor onkruidbestrijding op verhardingen, 
met name door gemeenten en hoveniers. Belangrijk is dat 
emissie van dit middel naar grond- en oppervlaktewater zo-
danig geminimaliseerd wordt, dat dit binnen de aanvaard-
bare normen blijft. Daarvoor heeft Monsanto in samenwer-
king met Vewin (verenigde drinkwaterbedrijven), waterschap 
Hollandse Delta en Plant Research International enkele jaren 
geleden de DOB-methode ontwikkeld. Deze methode omvat 
richtlijnen voor de uitvoering van onkruidbestrijding op ver-
hardingen.
Eind 2006 besloot het Ctgb dat de DOB-richtlijnen in de eti-
ketvoorschriften opgenomen moesten worden. Met 2007 
als overgangsjaar en 2008 als jaar dat het echt in werking 
treedt.”

Wat had dit voor consequenties?
“Dit besluit van het Ctgb betekende dat we snel tot ac-
tie moesten overgaan. Met alleen een ander etiket ben je 
er niet. We zijn in 2007 met een intensieve voorlichtings-
campagne begonnen in samenwerking met onze distribu-
teurs. Dat was een succes, we hebben er 500 mensen mee 
bereikt.”

Maar waarom dan in 2008 wederom het land in?
“De voorlichtingsbijeenkomsten in 2007 gingen vooral over 

de achtergronden en het waarom van DOB. De symposia in 
2008 zijn voor dezelfde doelgroep, en met dezelfde partenrs, 
maar dan zal het vooral gaan over DOB in de praktijk: wat 
zijn nu werkelijk de regels. We gaan een middagprogram-
ma bieden, dat tevens geschikt is voor de verlenging van 
de spuitlicentie. Per locatie kiezen we de passende sprekers, 
want in iedere regio spelen weer andere zaken. Tegelijk zijn 
de symposia bedoeld als gelegenheid tot ontmoeting voor 
alle betrokkenen binnen een regio. Denk aan waterkwali-
teitsbeheerders, terreineigenaren en uitvoerende partijen. 
Doen zich later eventuele problemen of vragen voor, dan zijn 
contacten snel gelegd.”

In welk gebied willen jullie deze symposia organiseren?
“Ons streven is om landelijk dekkend te werken.”

Nefyto-deelnemer Monsanto heeft in samenwer-
king met enkele betrokken organisaties de zoge-
heten DOB-methode ontwikkeld, voor onkruidbe-
heer op verhardingen. In 2008 gaan Monsanto en 
haar partners een aantal symposia hierover orga-
niseren in het land. Nico Stuijt, commercieel ver-
antwoordelijk voor Nederland, vertelt waarom.

In deze rubriek een voorbeeld uit de praktijk van Product Stewardship, 
de gedragscode van de bij Nefyto aangesloten bedrijven. 

Nico Stuijt: “Met alleen een ander etiket ben je er niet. 
Landelijke voorlichting is ook nodig.”

Binnen de tweede reeks stoffen 
die centraal hebben gestaan in 
Schone Bronnen zaten twee stof-
fen van Nefyto-deelnemer Nufarm. 
Registratiefunctionaris Albert van 
den Ende nam deel aan de zoge-
heten expert meetings. “Het was 
leuk om mee te maken”, zegt hij. 
“De expert meetings leveren geen 
revolutionaire zaken op, maar het 
blijkt wel dat er het nodige te win-
nen valt door telers goed te in-
formeren over handelen volgens 
Good Agricultural Practice.”
De twee Nufarm-stoffen in de-
ze tweede reeks zijn wat oudere 
stoffen. “We ontdekten dat er lo-
kale verschillen waren in de ad-
viezen die telers kregen over die 
stoffen. Dat kwam doordat het bij 
een aantal adviseurs aan moderne 
kennis ontbrak over wanneer de-
ze stoffen toe te passen. En onder 

welke omstandigheden welke do-
sering gekozen kan worden. Daar 
valt dus winst te behalen.”
Wat Albert van den Ende aansprak, 
was de wijze van besluitvorming 
binnen Schone Bronnen. “Dat ge-
beurt aan hand van consensus en 
daar kan ik me zeker in vinden. 
Het is belangrijk om met elkaar in 
gesprek te blijven en steeds klei-
ne stappen te nemen. Als je dan 
aan het eind van de rit terugkijkt, 
blijkt dat je toch een behoorlij-
ke afstand hebt afgelegd. Ver-
der ben ik er een voorstander van 
om niet aan een totaaloplossing 
te werken. Het voorkomen van de 
laatste kleine overschrijding kost 
naar verhouding onevenredig veel 
moeite. We kunnen ons het bes-
te focussen op de belangrijkste 
problemen. Dat levert het mees-
te op.”

Albert van den Ende (Nufarm) tijdens de forumdiscussie.

In het project Schone 
Bronnen gaat het 

onder meer om de  
kwaliteit van  

oppervlaktewater  
en grondwater als 

grondstof voor  
drinkwater.

maal met vijf stoffen. Ook deze is 
inmiddels afgerond, met als eind-
punt de bijeenkomst op 28 novem-
ber 2007. Inmiddels bestaan er plan-
nen voor een derde reeks stoffen. 
Deze stoffen moeten nog worden 
geselecteerd.

De genoemde bijeenkomst vond 
plaats op het hoofdkantoor van 

Tijdens de bijeenkomst overhandig-
de stuurgroepvoorzitter André Ban-
nink (Vewin) de eindrapportage aan 
Hans Alders, procesregisseur van 
het Convenant Duurzame Gewas-
bescherming. “Het convenant en 
Schone Bronnen laten zien dat er 
met samenwerking wel degelijk re-
sultaten zijn te boeken”, aldus Hans 
Alders.

Schone Bronnen is een gezamen-
lijk project van Nefyto, Vewin (Ver-
eniging van waterbedrijven in Ne-
derland), Unie van Waterschappen 
en LTO Nederland. Het project sluit 
aan bij het Convenant Duurzame 
Gewasbescherming en wordt onder-
steund door de ministeries van LNV 
en VROM. 

In dit project gaat het om de eco-
logische kwaliteit van oppervlak-
tewater en de kwaliteit van opper-
vlaktewater en grondwater als 
grondstof voor drinkwater. Doel is 
het oplossen van knelpunten ver-
oorzaakt door gewasbeschermings-
middelen, oftewel het tegengaan en 
voorkomen van normoverschrijdin-
gen door bepaalde gewasbescher-
mingsmiddelen. Nefyto is lid van de 
Stuurgroep Schone Bronnen. De Ne-
fyto-deelnemers leveren een bijdra-
ge aan de expert meetings van de 
individuele stoffen.

Schone Bronnen startte in 2004 
met een reeks van zes stoffen. Deze 
eerste fase werd in 2005 afgerond. 
Daarna startte een tweede fase, dit-

Daarnaast heeft de tweede reeks 
stoffen ook een aantal algemene be-
vindingen, conclusies en aanbeve-
lingen opgeleverd. Zo blijkt voor-
lichting op maat (aangepast aan 
stof, regio en/of teelt) het meest ef-
fectief. Dat blijkt uit de regiobijeen-
komsten die Schone Bronnen heeft 
georganiseerd voor telers. Verder 
biedt Schone Bronnen een cursus 
aan in het kader van het verkrijgen 
of verlengen van de spuitlicentie.

Dan noemt Suzanne van der Pijll 
nog enkele andere belangrijke za-
ken. Om beter door te kunnen in de 
oplossingsrichtingen zijn vaste nor-
men voor waterkwaliteit nodig. Dit 
zijn de zogeheten MTR’s (Maximaal 
Toelaatbaar Risico). Vanuit Schone 

drinkwaterbedrijf Oasen in Gou-
da. Het programma bestond uit ver-
schillende onderdelen, onder dag-
voorzitterschap van Alexander Vos 
de Wael, directeur van Oasen. Een 
impressie.

Voorlichting op maat
De eerste presentatie is van pro-

jectsecretaris Suzanne van der Pijll 
(Schuttelaar & Partners). Zij presen-
teert de resultaten van de inspan-
ningen rond de tweede reeks van 
vijf stoffen. Iedere stof heeft een 
aantal specifieke aanbevelingen 
voortgebracht, die eraan moeten 
bijdragen dat normoverschrijdin-
gen voorkomen worden. 

Met een bijeenkomst op 28 november 2007 sloot Schone Bronnen het traject af van de 

tweede reeks stoffen. Nefyto participeert in dit succesvolle project, dat als doel heeft de 

belangen van schoon water en gewasbescherming goed samen te laten gaan. Binnenkort 

start een traject met een derde reeks stoffen.

Schone Bronnen sluit tweede ronde af
Eindrapportage overhandigd aan Hans Alders

Bronnen is aan het ministerie van 
VROM gevraagd om een set vaste 
MTR’s aan te leveren. Het ministerie 
heeft toegezegd dit uiterlijk april 
2008 te doen.

Internationale waardering
Belangrijke spil in het project zijn 

de expert meetings, waarin 70 des-
kundigen met elkaar samenwerken 
en kennis delen. Uit deze expert 
meetings is onder meer naar voren 
gekomen dat de gegevens en cijfers 
waarover gepraat wordt zo uniform 
mogelijk moeten zijn. Pas dan kun-
nen gegevens goed met elkaar ver-
geleken worden.

Suzanne van der Pijll merkt nog 
op dat het project Schone Bronnen 

Stuurgroepsecretaris André Bannink (links) overhandigt de eindrapportage 
van de tweede reeks stoffen aan Hans Alders, procesregisseur van het Conve
nant Duurzame Gewasbescherming.
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Zaadbehandeling: wat moeten we 
ons daarbij voorstellen?
Dit is het aanbrengen van een insecti-
cide of fungicide op of in de directe na-
bijheid van het zaad. Hierdoor worden 
het zaadje en jonge plantje direct be-
schermd tegen ziekten en plagen. Bij 
ziekten kan het gaan om zaadgebon-
den ziekten en om bescherming te-
gen schimmels en insecten in de bo-
dem. Maar ook tegen ziekten en pla-
gen die in een later stadium het ge-
was kunnen aantasten. In het verleden 
werd bij zaadbehandeling het middel 
via coating op het zaad gebracht. In-
middels zijn er ook andere toepassings-
technieken.
 
Wat zijn de voordelen van zaadbe-
handeling?
Het grote voordeel van zaadbehande-
ling is de directe bescherming van zaad en kiemplant. Een 
ander belangrijk voordeel is dat er relatief weinig werkzame 
stof per hectare nodig is. Het kan bladbespuitingen uitspa-
ren. De dosering per plant is zeer exact. Bij een zaadbehan-
deling is er in de regel een zeer gelijkmatige groei en wer-
king per plant.
 
Zijn er ook nadelen?
Er zijn geen belangrijke nadelen of het zou moeten zijn dat 
sommige middelen de kiemkracht beïnvloeden.
 
Kan het ook niet-chemisch? 
Voor het overgrote deel van de ziekten en plagen zijn er 
geen adequate niet-chemische oplossingen beschikbaar.  

Fysische maatrege-
len hebben vaak in-
vloed op de kiem-
kracht. Voor sommige 
zaadgebonden ziekten is het 
de enige bestrijdingsmethode. Wel is er onderzoek gaande 
met biologische middelen.
 
Kunnen we zonder (chemische) zaadbehandeling?
Zaadbehandeling is onmisbaar voor vele teelten. Zonder een 
gezonde start is het behalen van een topopbrengst met top-
kwaliteit erg moeilijk. De teler verwacht zaaizaad van hoge 
kwaliteit, dat wil zeggen een uitstekende kiemkracht en 
geen uitval door ziekten en plagen.

        Nut & NoodzaakVoor de land- en tuinbouw is chemische gewasbescherming belangrijk  
en vaak zelfs noodzakelijk. De voorbeelden in deze rubriek illustreren dit.

Zaadbehandeling

Binnen het Convenant Duurzame Gewas-
bescherming is afgesproken dat Nefyto 
iedere twee jaar rapporteert over haar in-
spanningen op het gebied van Product 
Stewardship. De rapportage over 2006-
2007 is alweer de derde in rij. De titel is 
‘De volgende stap’. Nefyto heeft namelijk 
een volgende stap gemaakt, door haar 
Product Stewardship Verklaring te laten 
evolueren naar een Product Stewardship 
Gedragscode. De toetsbare elementen uit 
de Verklaring zijn opgenomen in de Ge-
dragscode en tevens is daarin de Code 
Aanprijzing geïntegreerd.
De afgelopen twee jaar hebben Nefyto en 
haar deelnemers een groot aantal activi-
teiten ondernomen in het kader van Pro-
duct Stewardship. Voorbeelden daarvan worden besproken in de rapportage.
Deze activiteiten en projecten zijn onderverdeeld in drie thema’s, te weten: econo-
misch gezond, milieubewust en maatschappelijk betrokken.
De rapportage is gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van Nefyto op �3  
december 2007. Adviseur Frank Hes, die afscheid nam van Nefyto, ontving de  
rapportage uit handen van Nefyto-voozitter Meerten Smit.

Product Stewardship rapportage

Frank Hes (rechts) ontvangt de Product  
Stewardship rapportage 2006-2007 uit handen 
van Nefyto-voorzitter Meerten Smit.

Voor 2� gewasbeschermingsmiddelen is in het kader van de herbeoordeling van 
niet-geprioriteerde middelen door het College voor de toelating van gewasbe-
schermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een wijziging van de gebruiksvoorschrif-
ten voorgeschreven, terwijl geen aflever- en opgebruiktermijn is vastgesteld.
Dit betekent dat de nieuwe voorschriften direct na het Ctgb-besluit van kracht 
zijn geworden. Verpakkingen van de betreffende middelen met een etikettekst zo-
als die luidde vóór 3 december 2007, zijn echter nog volop aanwezig bij de ge-
bruikers, bij de handel en bij de industrie zelf. Ometiketteren van al deze voorra-
den is een operatie die door de industrie als logistiek zeer ingrijpend, te kostbaar 
en als onverantwoord wordt gezien. Nefyto acht het uit hoofde van haar Product 
Stewardship van groot belang dat de gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
goed worden geïnformeerd over de nieuwe gebruiksvoorschriften en restricties. En 
dat zij gemakkelijk toegang hebben tot de juiste informatie. Via www.fytostat.nl, 
www.nefyto.nl en de sites van de individuele toelatinghouders wordt informatie 
over de aanpassingen van de etiketten verstrekt.
De industrie wil met deze inspanningen bereiken dat de producten in het nieu-
we toepassingsseizoen door gebruikers volledig conform de nieuwe voorschriften 
worden toegepast. Nefyto heeft de overheid verzocht om in de handhaving met 
bovengenoemde gedragslijn rekening te houden.

Gewijzigde gebruiksvoorschriften

De najaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektenkundige Ver-
eniging (KNPV) op �3 december 2007 had als titel ‘GMO en gewasbescherming: 
waar trekken we de grens?’.
Van der Wilk (COGEM) stond onder meer stil bij het beoogde doel van genetische 
modificatie (GG), zoals herbicidentolerantie, insectenresistentie, abiotische stress 
zoals zout en droogtetolerantie, verwerkbaarheid en gezondheidsclaims. Hij gaf 
tevens aan dat uit onderzoek (2005) blijkt dat burgers in Europa positief zijn over 
biotechnologie, maar negatief over verwerking van GG-gewassen in voedsel.
Kleter (RIKILT) ging in op het effect van GG-gewassen op de gemeten en in 
scenario-studies geprognosticeerde vermindering van het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen. Tevens gaf hij aan dat in herbiciden tolerante GG-gewassen  
onkruidbestrijding eenvoudiger is, maar ook sneller kan leiden tot resistentie- 
ontwikkeling. 
Jacobsen (PRI) hield een pleidooi voor cisgenese gewassen: genetisch gemodifi-
ceerd met genen uit dezelfde soort. Alleen dan zouden snel grote stappen kunnen 
worden gemaakt in de beheersing van ziektes als Venturia in appel en Phytopht-
hora in aardappel. Uijtdewaal (Nunhems) gaf een toelichting bij het Cimbaa-pro-
ject, een resistentie-management systeem tegen Plutella in kool in Azië en Afrika. 
Lammerts van Bueren (Louise Bolk Instituut) ging onder meer in op de co-existen-
tie van de biologische sector met GG-gewassen. Dit speelt onder meer voor de ge-
wassen maïs, aardappel en suikerbieten.

KNPV-dag over GMO

De website van Nefyto is vernieuwd en gerestyled naar de huidige huisstijl. Een 
aantal teksten is geactualiseerd. De inhoud zal vaker worden vernieuwd. Diverse 
artikelen uit het Nefyto Bulletin zijn nu ook los te raadplegen. Door een meer dy-
namische opzet hopen we de communicatie met de stakeholders en overige be-
langstellenden te verbeteren. Zie www.nefyto.nl.

Vernieuwde website Nefyto

De puntemissie
quiz uit de telers
voorlichting 
werd ook gedaan 
tijdens de bijeen
komst. Dit is een 
quiz volgens de 
formule ‘petje op 
petje af’, bekend 
van het tvpro
gramma Holland 
Sport.

en de wijze van aanpak veel verba-
zing, maar vooral waardering oogst-
te op een internationale conferen-
tie in Brazilië.

Wat kunnen we concluderen? 
Heeft de succescvolle aanpak van 
Schone Bronnen al een een vermin-
dering van de normoverschrijdin-
gen opgeleverd? “Dat hebben we 
nog niet kunnen vaststellen”, con-
stateert Suzanne van der Pijll. “Er 
is langere tijd nodig om dergelij-
ke resultaten zichtbaar te maken. 

Wel staat vast dat er deskundige 
en praktische oplossingsrichtin-
gen zijn ontwikkeld. En dat Scho-
ne Bronnen helpt om de doelen te 
bereiken van de Europese Kader-
richtlijn Water en de tussenevalua-
tie van de Nota Duurzame Gewasbe-
scherming.”

Verbeterd inzicht
Na een forumdiscussie (zie kader) 

en de overhandiging van het eind-
rapport aan Hans Alders, volgt de 

slotpresentatie van André Bannink. 
De stuurgroepsecretaris gaat in op 
de hoofdconclusie en het vervolg-
traject. De hoofdconclusie is: de ge-
zamenlijke bestudering van gewas-
beschermingsmiddelenknelpun-
ten op basis van gemeten waarden 
in grond- en oppervlaktewater leidt 
tot verbeterd inzicht, meer begrip 
en meer inspanning. Ook leveren 
de opgedane ervaringen een aantal 
aanbevelingen op voor de waterwe-
reld, om knelpunten op te lossen. 
Die aanbevelingen zijn onder meer: 
regelmatige monstername, unifor-
me analysemethoden, het uitwis-
selen van gegevens, het koppelen 
van lokale gegevens aan plaatselij-
ke emissies en het uitdragen van de-
zelfde boodschap door verschillen-
de partners.

Hoe ziet het vervolgtraject er-
uit? André Bannink vertelt. Ten eer-
ste worden de oplossingsrichtingen 
uit de eerste en tweede reeks geïm-
plementeerd. De succesvolle aan-
pak met de selectie van stoffen, fact 
finding en expert meetings wordt 
voortgezet. Verder zal er worden ge-
werkt aan bewustwording via spuit-
licentiecursussen, regiobijeenkom-
sten en communicatie op maat. 
Kortom, Schone Bronnen is klaar 
voor de derde reeks stoffen. n

De forumdiscussie
Onderdeel van de bijeenkomst 
was een forumdiscussie met een 
zestal deskundigen. De volgen-
de zaken kwamen in de discussie 
naar voren:
◼ Telers reageren positief op de 

voorlichting vanuit Schone Bron-
nen.

◼ Het is beter om met gemeten 
waarden te werken dan met be-
rekende waarden. Want de prak-
tijk hecht meer aan gemeten 
waarden.

◼ De monitoring zou eigenlijk nog 
intensiever moeten, om een nog 

nauwkeuriger beeld te krijgen 
van de problematiek.

◼ Normoverschrijdingen zijn niet 
altijd het gevolg van drift, want 
er worden ook pieken waarge-
nomen buiten het seizoen.

◼ Veel telers denken dat het wel 
meevalt. De scholing vanuit 
Schone Bronnen opent hun ogen. 

◼ Telers komen vaak zelf met 
praktische oplossingen.

◼ De doelgroep moet worden ver-
breed naar onder meer gemeen-
ten en hoveniers, want de ken-
nis daar is veelal gebrekkig.
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overheid. Die zijn ook gebaseerd op 
feiten, nooit klakkeloos overgeno-
men en niet politiek gekleurd.”

Om dit nog eens te onderstrepen 
wil de PD haar wijze van werken 
zichtbaarder en transparanter ma-
ken voor de stakeholders. “Daarmee 
wordt tegelijk voor hen onze rela-
tie met het ministerie van LNV dui-
delijker.”

Open communicatie is een speer-
punt voor de PD. “We voelen ons 
een intermediair tussen het beleid 
en de praktijk. Ook al zitten we in 
de ‘kolom’ van het ministerie van 
LNV, we houden voeling met de 
praktijk. Daar willen we ook invul-
ling aan geven. De PD is veranderd 
en we hopen dat iedereen ervaart 
dat dit een verandering ten goede 
is.” n
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‘Meer synergie tussen sectoren’

Voor Nefyto en haar deelnemers is de Plantenziekten

kundige Dienst (PD) een belangrijke partner op diverse 

gebieden binnen de gewasbescherming. De PD heeft 

onlangs een ingrijpende reorganisatie ondergaan. Wat is 

er door die reorganisatie veranderd en wat is hetzelfde 

gebleven? En wat merkt de buitenwereld daarvan?

“Als PD willen we meer samen op-
trekken met onze stakeholders. We 
willen gevoeliger zijn voor de signa-
len die de ‘buitenwereld’ ons geeft 
en daar ook iets mee doen. Bijvoor-
beeld in onze beleidsadvisering 
richting het ministerie van LNV. 
Door de nieuwe organisatie kunnen 
we beter koppelingen maken tussen 
de verschillende aandachtsgebie-
den. Dat is een mogelijkheid die we 
zeker willen benutten.”

Aan het woord zijn Frederieke 
Damme en Corry Brooijmans, bei-
den werkzaam bij de Plantenziek-
tenkundige Dienst in Wagenin-
gen. Frederieke Damme is hoofd ad-
vies & vertegenwoordiging. Corry 

Brooijmans is teamcoördinator van 
het team beleidsadvisering natio-
naal. We praten met hen over de re-
cente organisatie van de PD en dan 
met name over de gevolgen daarvan 
voor de taak, positie en activiteiten 
van de PD. En over wat de stakehol-
ders hiervan merken.

Reorganisatie
Allereerst even kort over de reor-

ganisatie. “Die kwam voort uit de 
actie Plantkeur, drie jaar geleden”, 
vertelt Corry Brooijmans. “Het mi-
nisterie van LNV wilde de inspec-
ties van de PD onderbrengen bij an-
dere inspectiediensten. Dat had tot 
gevolg dat de twaalf districtskanto-
ren van de PD werden gesloten. Per 

1 september 2007 zijn onze voor-
malige inspecties ondergebracht bij 
NAK, NAK-tuinbouw, BKD en KCB. 
Daarmee is het personeelsbestand 
van de PD ongeveer gehalveerd.”

Overigens blijft de PD wel bij de 
inspecties betrokken, maar dan als 
tweedelijns inspectiedienst. “We 
houden toezicht op de wijze waar-
op de genoemde inspectiediensten 
hun inspecties doen. Verder doen 
we hier de niet-routinematige in-
specties, bijvoorbeeld surveys en 
monitoring.”

Minder sectoraal
Al met al een ingrijpende ver-

andering voor een instituut dat 
al meer dan honderd jaar bestaat. 
Maar daar bleef het niet bij. De re-
organisatie ging verder dan alleen 
het afstoten van de inspecties. Want 
de organisatie die overbleef, werd 
in zijn geheel gekanteld.

“Het ministerie van LNV en de 
stakeholders wilden graag dat we 
minder sectoraal gingen werken”, 
vertelt Frederieke Damme. “In de 
oude situatie waren we duidelijk 
onderverdeeld in de sectoren gewas-
bescherming, fytosanitair en groe-
ne ruimte. In de nieuwe organisa-
tie zijn deze sectoren verdeeld over 
nieuwe afdelingen, met als doel 
meer synergie tussen de sectoren te 
realiseren. Ook willen we meer sy-
nergie tussen onze nationale en in-
ternationale activiteiten.”

De PD kent nu vier afdelingen: 

uitvoering, advies & vertegenwoor-
diging, strategie & ontwikkeling en 
het nationaal referentielaborato-
rium. “Verder zijn we veel meer in 
teams gaan werken”, vervolgt Cor-
ry Brooijmans. “Iedere medewerker 
zit in minstens twee teams, zodat er 
veel onderlinge schakels ontstaan.” 

Kwaliteitsslag
Ervaren Frederieke Damme en 

Corry Brooijmans de reorganisatie 
als een kwaliteitsslag? “Zo is hij ze-
ker bedoeld. We hebben onze rela-
ties, waaronder Nefyto, gevraagd 
ons een spiegel voor te houden. En 
gevraagd ons te zeggen wat we wel 
en wat we niet goed deden. We wil-
len de reorganisatie zo laten uitpak-
ken dat onze stakeholders daar iets 
aan hebben.”

Zo was er medio september 2007 
een gezamenlijke bijeenkomst van 
de PD en Nefyto, waarin de beide 
organisaties met elkaar van gedach-
ten hebben gewisseld over de rol 
van de PD. Daarin werd door Nefyto 
onder meer naar voren gebracht dat 
de PD voorheen dé autoriteit was 
op het gebied van gewasbescher-
ming in Nederland. Die rol is in de 
loop der jaren minder duidelijk ge-
worden.

“Dat is tot op zeker hoogte waar”, 
constateert Frederieke Damme. 
“Vroeger ontleende de PD haar au-
toriteit voor een belangrijk deel aan 
het feit dat we ook taken hadden in 
de voorlichting en in de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen. 
Deze taken liggen al lang niet meer 
bij de PD.”

Technische feiten
Waarin onderscheidt de PD zich 

nu precies van andere organisaties 
die zich met gewasbescherming be-
zighouden? Waar staat de PD voor? 
“Wij zijn de schakel tussen de prak-
tijk en het overheidsbeleid”, ant-
woordt Corry Brooijmans. “Voor on-
ze adviezen richting overheid base-
ren wij ons op technische feiten, die 
ook nog eens goed door ons onder-
zocht zijn. Datzelfde geldt voor de 
signalen die wij doorgeven vanuit 
de sector en de industrie naar de 

Het gebouw van de Plantenziektenkundige Dienst aan de Geertjesweg in 
Wageningen. Sinds de reorganisatie zijn er geen districtskantoren meer.

Corry Brooijmans (links) en Frederieke Damme: “We willen de reorganisatie zo laten uitpakken dat onze stakehol
ders daar iets aan hebben.”

De PD en  
Europa 
De PD heeft een team advisering 
toelatingen. Toelatinghouders 
kunnen daar voorafgaand aan de 
toelatingsaanvraag bij het Ctgb 
laten checken of bijvoorbeeld de 
toelatingsdossiers compleet zijn. 
Minder bekend is dat dit team 
ook betrokken is bij ontwikke-
ling, vernieuwing en beoordeling 
van de zogeheten EPPO-richtlij-
nen.
EPPO staat voor European Plant 
Protection Organisation. Dit is 
een technisch-wetenschappe-
lijk Europees samenwerkingsver-
band dat richtlijnen ontwikkelt 
die aangesloten landen kunnen 
gebruiken voor hun toelatings-
beleid. Sommige van die richt-
lijnen worden vertaald naar EU-
richtlijnen.
Verder adviseert de PD de Direc-
tie Landbouw van het ministerie 
van LNV voor de standpuntbe-
paling inzake Europese regelge-
ving, zoals de Europese verorde-
ning die Richtlijn 91/414 zal op-
volgen. 

Loket en Fonds Kleine Toepassingen

Plantenziektenkundige Dienst na de reorganisatie

De PD heeft een team kleine toepassingen. Dit team 
vervult een belangrijke rol bij het Loket Kleine Toe-
passingen en het Fonds Kleine Toepassingen. “Bei-
de instrumenten zijn tot nu toe te veel op de achter-
grond geweest, met name ook voor toelatinghou-
ders”, constateert Frederieke Damme. “Zo is vrij on-
bekend dat het Fonds ook voor toelatinghouders be-
doeld is. Dat komt mede door het feit dat we over 
kleine toepassingen vooral praten met de Coördina-
toren Effectief Middelenpakket (CEMP’s) van LTO Ne-

derland. Ons voornemen is om over kleine toepassin-
gen ook meer in gesprek te gaan met de toelating-
houders. Bijvoorbeeld door, als we een toelatinghou-
der advies geven over een toelatingsaanvraag, met-
een ook te kijken of er mogelijkheden zijn voor ex-
trapolatie naar kleine toepassingen. Daar hebben we 
de kennis voor in huis. Het is goed om die optimaal 
te benutten, zowel voor de kleine teelten als voor de 
toelatinghouders.”

De PD en geïntegreerde  
gewasbescherming
De PD heeft veel kennis in huis 
met betrekking tot geïntegreer-
de gewasbescherming. “Dat is 
niet bij iedereen even goed be-
kend”, weet Frederieke Damme. 
“Van oudsher wordt nog wel eens 
gedacht dat onze gewasbescher-
mingskennis zich beperkt tot al-
leen chemische middelen. Dat 
klopt niet. De PD heeft ook veel 
kennis van het niet-chemische 
pakket binnen de gewasbescher-
ming. Die wordt bijvoorbeeld be-

nut als we adviseren over drin-
gend vereiste toelatingen, voor-
heen knelpunten genoemd. Ook 
binnen het fytosanitair beleid 
hebben we niet-chemische elimi-
natiescenario’s.”
Corry Brooijmans vult aan: “De PD 
heeft ook veel kennis op het ge-
bied van resistentie-ontwikke-
ling. Ook dat is van belang om te 
kunnen adviseren op het gebied 
van geïntegreerde gewasbescher-
ming.”
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