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Met dit activiteitenverslag leggen wij 
verantwoording af over het in 2016 
gevoerde beleid. 
Daarbij staan de volgende thema’s 
centraal:

• Markttoegang;
• Afzetbevordering;
• Plantgezondheid | Duurzaamheid | Kwaliteit;
• CAO en Arbeidsmarktbeleid;
• Ketensamenwerking;
• Dienstenpakket.
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Importerende landen stellen strikte eisen aan het 
product en kennen voor ziekten en plagen 
uiteenlopende toleranties. Daarnaast bedient men 
zich van toets methodieken, die de risico’s op 
afkeuringen aanmerkelijk verhogen. In 2016 heeft 
Anthos veelvuldig besprekingen gevoerd met de 
NVWA, de BKD, Naktuinbouw, de KAVB, de LTO 
Vakgroep Bomen en Vaste Planten en het ministerie 
van Economische Zaken om de talrijke fytosanitaire 
problemen in de bloembollen- en boomkwekerijsector 
het hoofd te kunnen bieden. 

Plantgezondheidsverordening In 2016 is de nieuwe 
Europese Plantgezondheidsverordening 
aangenomen, die vanaf december 2019 in werking 
zal treden. Deze nieuwe verordening vervangt de 
huidige Europese Fytorichtlijn en zal een aantal 
belangrijke veranderingen tot gevolg hebben. Zo 
zullen daarin 3 categorieën van quarantaine 
organismen te onderscheiden zijn: Q-organismen, 
Zona-protecta organismen en Regulated 
non-quarantine pests (RNQP). In de loop van 2017 
zullen voorstellen uitgewerkt worden voor de indeling 
van de organismen over de verschillende 
categorieën. De nieuwe verordening heeft tevens tot 
gevolg dat de plantenpaspoortplicht uitgebreid zal 
worden en dat daarvoor een uniform format gaat 
komen. Zowel bij de indeling van de categorieën van 
organismen, als het ontwikkelen van het nieuwe 
format is Anthos als adviserende partij betrokken.

Fytosanitaire dossiers In 2016 is inzet gepleegd op 
de volgende dossiers:

BLOEMBOLLEN

• Pilot virusinventarisatie Lelie en Zantedeschia: Voor 
de bolgewassen Lelie en Zantedeschia is in 2016 een 
pilot gestart om onderzoek te doen naar verschillende 
virussen en de wijze waarop het viruspercentage zich 
in de loop der tijd ontwikkelt. Hierbij wordt een aantal 
partijen gevolgd om te verifiëren of een schone partij 

ook schoon blijft. Deze kennis kan gebruikt worden 
als onderbouwing voor het opzetten van systemen 
waarbij fytosanitaire garanties op basis van schoon 
plantgoed worden ingebed in het productiesysteem. 

• Ketenregister. Het doel van het Ketenregister is om 
de verhandeling van partijen en de daaraan 
gekoppelde fytosanitaire zekerheden digitaal vast te 
leggen in een database. Met behulp daarvan kan 
tijdens de exportinspectie vastgesteld worden of 
partijen voldoen aan de fytosanitaire eisen van het 
land van bestemming. Aansluiting op CLIENT Export 
wordt in de toekomst door de NVWA verplicht gesteld 
en daarom is het noodzakelijk dat handelsbedrijven 
zijn aangesloten op het Ketenregister. Anthos heeft 
de NVWA te kennen gegeven dat een te snelle 
verplichtstelling moet worden voorkomen vanwege de 
complexiteit van het systeem. Om de introductie van 
het Ketenregister/Cliënt Export zo goed mogelijk te 
laten verlopen, voert Anthos veelvuldig overleg met 
het bedrijfsleven en de BKD.
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• Verenigde Staten/Canada. Voor de export van 
narcissen is gebleken dat de normen van Klasse ST 
niet voldoen aan de eisen van de Pestlist, dus alleen 
Klasse I partijen zijn geschikt voor USA/Canada. Op 
verzoek van Anthos is door de BKD een analyse 
uitgevoerd om te kijken of partijen Klasse ST toch 
voldoen aan de preclearance norm. Dit bleek voor 
een deel van de Klasse ST partijen het geval.

In 2016 heeft USDA-APHIS een import verbod 
ingesteld voor de import van gewaxte bollen. Anthos 
heeft bereikt dat gewaxte bollen (Amaryllis) die via 
het preclearance programma worden verstuurd, 
daarvan worden uitgezonderd. 

Wanneer in partijen tijdens de exportinspectie of de 
TEAM inspectie D. dipsaci of D. destructor wordt 
aangetroffen, vervalt het lotnummer voor export naar 
USA en Canada. Anthos heeft met de BKD en 
USDA/CFIA afgesproken dat handelsbedrijven daar 
per direct over geïnformeerd worden. 

• Zuid Korea. De NVWA heeft voor gladiool, tulp en 
lelie een toets verplichting ingesteld op ArMV en 
SLRSV die van kracht wordt voor oogst 2016. Op 
verzoek van Anthos heeft de NVWA ermee ingestemd 
om toetsing van plantgoed van tulpen te vervangen 
door bemonstering op het veld.  

Partijen die op grond van deze toets vrij zijn van 
ArMV kunnen door handelsbedrijven naar Zuid Korea 
geëxporteerd worden zonder dat er na de oogst nog 
een exporttoets moet worden uitgevoerd. Dit geldt 
overigens alleen voor bedrijven die gebruik maken 
van het Ketenregister. Zuid Korea heeft voor Dahlia 
de eis ingesteld dat de productieplaats vrij is van 
PSTVd en neemt geen genoegen meer met de meer 
algemene verklaring dat Nederland vrij is van deze 
viroide. 

• Taiwan. Taiwan eist dat met ingang van 1 januari 
2017 lelie, narcis en gladiool vrij moeten zijn van 
ArMV. Deze garantie mag afgegeven worden op 
basis van een visuele waarneming of op basis van 
toetsing. Omdat ArMV visueel niet waarneembaar is 
in de genoemde bolgewassen schreef de NVWA voor 
dat per 1 januari 2017 voor gladiool en narcis toetsing 
verplicht zou zijn. Anthos heeft daar met succes 
bezwaar tegen gemaakt: de NVWA heeft een 
overgangsperiode ingesteld tot 1 januari 2018 
waardoor partijen van de drie bolgewassen die 
visueel vrij zijn bevonden van ArMV toch naar Taiwan 
geëxporteerd mogen worden. Vanaf 1 januari 2018 
moeten alle bollen van lelie, narcis en gladiool wel 
getoetst worden. In het licht hiervan heeft Anthos de 
NVWA laten weten een principiële discussie te willen 
voeren over visuele garanties versus garanties op 
basis van toetsing.  

• Chili. Voor re-export van Chileense bollen via 
Nederland moet duidelijk zijn dat vanuit de teelt aan 
bepaalde fytosanitaire garanties wordt voldaan terwijl 
die eis niet geldt voor import in de EU (en als zodanig 
dus ook niet op het fytosanitair certificaat vermeld 

Markttoegang



staat). Op verzoek van Anthos heeft de Chileense PD 
ermee ingestemd om op verzoek een bijlage af te 
geven met verklaringen omtrent teeltgaranties die 
nodig zijn voor re-export.

• Iran. Iran heeft enkele zendingen lelies afgekeurd 
vanwege Pratylenchus penetrans. Samen met Anthos 
heeft de NVWA bepleit om voor certificering van lelies 
naar Iran uit te blijven gaan van de visuele 0-norm 
tijdens de exportinspectie. Iran heeft dit vooralsnog 
geaccepteerd, maar het instellen van een 
toetsverplichting moet op termijn niet worden 
uitgesloten. Omdat in de basisnormen van de NVWA, 
die gehanteerd worden tijdens de exportinspectie een 
tolerantie van kracht is, zal specifiek door de BKD 
worden geregistreerd dat een partij vrij is van 
Pratylenchus penetrans. 

BOMEN

• Xylella fastidiosa (X.f.). In 2015 heeft de EU 
noodmaatregelen ingesteld. Bij een uitbraak van de 
bacterie wordt een zone van tien kilometer 
afgebakend en daaruit mogen gedurende een 
periode van vijf jaar geen waardplanten verhandeld 
worden. Er is de nodige inzet gepleegd om leden en 
sectorgenoten te informeren. De EU stelt de 
plantenpaspoortplicht in voor producten waar in de 
EU X.f in wordt aangetroffen. Ontvangende landen, 
waaronder Turkije, Nieuw Zeeland en Australië, eisen 
dat waardplanten vrij zijn bevonden van X.f op basis 
van toetsing. Ook heeft Anthos minder rigide 
maatregelen in geval van een vondst bij de NVWA 
bepleit. 

• Verenigde Staten. Als gevolg van de vondst van de 
boktor in Boskoop in 2008 hebben de Verenigde 
Staten een importverbod ingesteld voor een groot 
aantal waardplanten. In nauwe samenwerking met de 
NVWA en in afstemming met de achterban heeft 
Anthos een programma opgesteld dat ertoe moet 

leiden dat deze producten weer geëxporteerd mogen 
worden. Begin 2016 heeft Nederland via een WTO 
notificatie gemeld de uitbraak uitgeroeid te hebben en 
nu weer vrij te zijn van de boktor (ALB/CLB). USA en 
Canada erkennen die status vooralsnog niet.

 

• Bacterievuurbufferzones. De Raad voor de 
Boomkwekerij heeft besloten om terug te treden voor 
wat betreft de praktische coördinatie voor de 
bacterievuurbufferzones. In 2016 zijn in drie zones 
op basis van collectieve deelname de kosten voor de 
uitvoering door Naktuinbouw in rekening gebracht en 
beslist de betreffende zone zelf over de te hanteren 
verdeelsleutel.

• Verenigd Koninkrijk. Importeurs in het VK moeten 
de import van een aantal producten aan DEFRA 
melden. Op verzoek van Anthos heeft DEFRA ermee 
ingestemd dat deze werkwijze wordt aangepast en 
dat bedrijven deze informatie direct aan DEFRA 
verschaffen. De te volgen werkwijze zal worden 
afgestemd met de NVWA. De EU heeft aan het VK 
voor een aantal ziekten en plagen een (voorlopige) 
ZP status toegekend. Een van de gevolgen hiervan 
is dat voor bepaalde ziektes garanties moeten 
worden geboden op grond van de keuringsresultaten 
uit een eerder teeltseizoen. 

5
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Naktuinbouw en de NVWA zijn nog in overleg over de 
implementatie van deze maatregel.

Vanaf 2013 mag Castanea alleen nog worden 
geëxporteerd als die afkomstig is uit een gebied dat 
vrij is van Cryphonectria parasitica. Nederland kan 
hier niet aan voldoen. Eind 2016 heeft DEFRA laten 
weten dat er de afgelopen jaren toch zendingen met 
Castanea naar het VK zijn verstuurd. DEFRA en de 
NVWA zijn in overleg om daar een betere controle op 
uit te oefenen.

• Rusland.  In 2016 hebben inspecteurs van 
Rosselkhoznadzor bij een aantal 
boomkwekerijbedrijven inspecties uitgevoerd en 
grond- en bladmonsters genomen. Alle bedrijven 
voldeden aan de fytosanitaire eisen van Rusland en 
kregen op grond daarvan permissie om 
boomkwekerijproducten naar Rusland te exporteren, 
mits de importeur bij Rosselkhoznadzor kenbaar heeft 
gemaakt dat hij boomkwekerijproducten van het 
betreffende Nederlandse bedrijf wil importeren. 

• Japan. Voor bepaalde nematoden moet verklaard 
worden dat zowel het perceel als de ondergrondse 
delen van boomkwekerijproducten vrij moeten zijn op 
basis van een nematologische toets. Anthos heeft de 
leden geïnformeerd om hier bij de inkoop voor export 
naar Japan rekening mee te houden. 

• China. Er is nog steeds sprake van willekeur bij de 
afgifte van import permits voor Malus. Anthos heeft bij 
de NVWA bepleit om hiervoor een oplossing te vinden 
door het aangaan van een bilateraal protocol.

• Noorwegen.  Het garantieniveau voor P. ramorum 
moet verbeterd worden. In nauwe afstemming met de 
achterban hebben Anthos en de LTO Vakgroep 
Bomen en Vaste Planten overeenstemming bereikt 
met de NVWA over door te voeren 
aanpassingen/aanscherpingen, waarmee Noorwegen 
heeft ingestemd. 

• CLIENT Export. Met ingang van 1 juli 2016 moet 
voor export van boomkwekerijproducten naar derde 
landen gebruik gemaakt worden van CLIENT Export. 
Anthos heeft een informatiebijeenkomst 
georganiseerd waarbij een toelichting is gegeven hoe 
het programma werkt. 

• Invasieve soorten. Op basis van nieuwe Europese 
wetgeving ten aanzien van invasieve soorten is in 
februari 2016 de eerste Europese lijst van invasieve 
soorten van kracht geworden. Soorten die op deze 
lijst staan, mogen niet meer geteeld en verhandeld 
worden. Er wordt al gewerkt aan de eerste en tweede 
uitbreidingslijst. Het bedrijfsleven is niet gekend in de 
tot standkoming van de lijsten. Op basis van een 
inventarisatie onder de leden heeft Anthos in beeld 
gebracht welke soorten commercieel veredeld, 
geteeld en verhandeld worden. Voor deze soorten is 
bezwaar gemaakt tegen de opname ervan op de lijst 
van invasieve exoten. Anthos heeft regelmatig 
afstemmingsoverleg over dit dossier met de LTO 
vakgroep Bomen en vaste planten, Plantum, VGB en 
VBN. Via een Juridisch adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in dier- en plantenwetgeving wordt 
onderzocht of de selectiecriteria die gehanteerd 
worden om te bepalen

Markttoegang
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Afzetbevordering
Anthos speelt door zijn relatie met iBulb een belang-
rijke rol bij de ontwikkeling van de promotieprogram-
ma’s die dienen ter stimulering van de afzet van 
bloembollen, bolbloemen en bollen op pot. De focus 
van promotie ligt op Public Relations en daarbij speelt 
de Mediafiler een centrale rol. Daarin zijn ongeveer 
10.000 foto’s, 1.000 persberichten in 12 verschillende 
talen en 140 video’s ondergebracht. In 2015 mocht 
de filer zich verheugen in meer dan 15.000 bezoekers 
(media, deelnemers aan iBulb en hun afnemers). Het 
aantal publicaties is sterk gestegen: voor de broeierij-
afzet van voorjaarsbloeiende bolgewassen is het 
aantal berichten in 2015 verviervoudigd in vergelijking 
tot het jaar ervoor, voor de zomerbloeiende bolge-
wassen in de broeierij was dat 1,5 keer zoveel, terwijl 
de artikelen voor de droogverkoop met de factor 3 
zijn toegenomen. In totaal zijn er wereldwijd meer dan 
2.500 publicaties verschenen. Ook de website 
bulb.com, die gericht is op het consumentengebruik 
van bloembollen, wordt veelvuldig geraadpleegd en 
op het gebied van de social media zijn tevens belang-
rijke resultaten geboekt. In 2015 bleek Bulbs4Kids 
opnieuw zeer succesvol. Maar liefst 800 scholen 
hebben in Nederland meegedaan en in Duitsland 
waren dat er 350. De campagne leidde tot zeer 
positieve reacties van de scholen en de kinderen en 
heeft veel free publicity opgeleverd in de lokale 
media. 

Binnen iBulb is besloten om met ingang van 2016 de 
heffing van de broeierijhandelsbedrijven te verlagen 
van 0,7% naar 0,3%. Dat heeft tot gevolg dat er geen

budgetten meer zijn voor de financiering van landen-
programma’s: die kunnen alleen op vrijwillige basis 
worden gecontinueerd. Daartoe is besloten door de 
exporteurs op Japan en hun afnemers, die de vrijwilli-
ge heffing hebben verhoogd waardoor de leliecam-
pagne “Lily Angels” kan worden gecontinueerd. De 
exporteurs op Scandinavië hebben voor hun tulpen-
campagne het verlies van de iBulb gelden niet 
gecompenseerd door een verhoging van de heffing: 
zij hebben hun programma aangepast. 

Anthos participeert met de VHG en de LTO Vakgroep 
Bomen en Vaste Planten in de stichting iVerde. Het 
bestuur heeft de naam gewijzigd in Stichting De 
Groene Stad. De promotionele activiteiten in het 
kader van De Groene Stad en The Green City zijn in 
2016 gecontinueerd en geïntensiveerd. 

Via websites (www.degroenestad.nl en www.the-
greencity.com), social media en lezingen/bijeenkom-
sten wordt het belang van groen het gehele jaar 
onder de aandacht gebracht van diverse stakehol-
ders. In 2015 is ‘De Groene Agenda’ feitelijk van start 
gegaan. Met behulp van aanvullende financiering 
vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 
wordt een aantal meerjarige onderzoekprojecten 
uitgevoerd, waarbij de maatschappelijke en economi-
sche baten van groen in relatie tot gezondheid, 
welzijn en stedelijke ontwikkeling centraal staan. 
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De Groene Agenda is een samenwerking met Royal 
FloraHolland en de volgende projecten worden 
uitgevoerd:
- Van Groen naar Gezond 
- Groene Gezonde Ziekenhuizen
- Groen voor Grijs
- Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten
- Planten voor een prima binnenklimaat
- Groene Health Check

Valorisatie is van belang, het onderzoek moet leiden 
tot kennis waarmee bedrijven beter en gerichter 
boomkwekerijproducten kunnen vermarkten. Via 
diverse bijeenkomsten is worden de 
onderzoekresultaten gedeeld met ondernemers. Van 
de omvattende thema’s Wonen, Werken, Leren en 
Herstellen is in 2016 de laatste hand gelegd aan de 
productie van factsheets. Die bevatten concrete 
kennis over de waarde van groen. Stichting de 
Groene Stad werkt in dit verband nauw samen met 
Royal FloraHolland en enkele onderzoekinstellingen, 
waaronder WUR en VU Amsterdam. 

Aan de beeldbank van iVerde zijn nieuwe beelden 
toegevoegd, die toegankelijk zijn via de iVerde 
website. De beeldbank heeft ruim 1350 gebruikers, er 
zijn is 2016 plm. 10.278 beelden gebruikt voor 
persberichten, websites, publicaties en folders. In 
2016 zijn plm. 450 nieuwe beelden gemaakt en 
toegevoegd aan de beeldbank. Het betreft divers 
beeldmateriaal; openbaar groen,  thema’s in relatie 
tot gezondheid en groene daken, vaste planten en 
fruitbomen.

iBulb heeft ook de campagne van Perennial Power 
gefaciliteerd. Dit door de Vereniging Vaste 
Plantenkwekers gestarte initiatief is gericht op de 
promotie van vaste planten in Europa en Noord 
Amerika. Het aantal deelnemers is inmiddels 
gestegen tot 45, waaronder ook buitenlandse 
kwekers. Met ingang van 2016 is een geheel nieuwe 

website gebouwd, met inzet van social media. Voor 
de PR activiteiten en overige communicatie wordt de 
kennis en het medianetwerk van iBulb ingezet.

Meer informatie is te vinden via                        
www.perennialpower.nl                       

Afzetbevordering
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Plantgezondheid | Duurzaamheid | Kwaliteit
Voor de financiering van onderzoeksprojecten voor 
bloembollen wordt gebruik gemaakt van het 
onderzoeksbudget van iBulb, waaruit jaarlijks een 
bedrag van 0,3 mln. euro wordt gereserveerd. Hieruit 
is een bijdrage geleverd aan het Flowerbulb 
Research Programma, dat in opdracht van Anthos 
door professor Bill Miller wordt uitgevoerd op Cornell 
University in Ithaca www.flowerbulbs.cornell.edu/

In 2016 zijn verschillende onderzoeksprojecten 
uitgevoerd. De belangrijkste daarvan richt zich op de 
Residu Indicator, die ontwikkeld wordt om richting 
retail een weerwoord te hebben op de vele vragen en 
de maatregelen die verband houden met de residuen 
problematiek in de droogverkoop. 

Daarnaast zijn de PPS-projecten “het nieuwe 
verwerken” en “het duurzaam ontsmetten” van start 
gegaan, terwijl ook een projectvoorstel voor de 
duurzame aanpak van tulpengalmijt en een voorstel 
getiteld ‘Ecologische lelieteelt naar de praktijk’ door 
de onderzoekscommissie zijn geaccordeerd. Tevens 
is ingestemd met het voorstel om nog enkele 
afrondende proeven uit te voeren in het kader van het 
onderzoek naar verspreidingsroutes van SLRSV in 
lelies.

Duurzaamheid

Vanwege de agressieve campagnes die Greenpeace 
heeft ontwikkeld over de residuwaarden op 

bloembollen en andere plantaardige producten, heeft 
Anthos verklaringen aan zijn leden beschikbaar 
gesteld waarin aan retailers meer informatie wordt 
gegeven over het effect van achtergebleven residuen 
en de schadelijkheid daarvan voor bijen en mens. In 
steeds meer afzetlanden, met name in Europa, maar 
ook in Noord Amerika worden door de Retail in 
toenemende mate eisen gesteld aan het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Ze vragen 
toeleveranciers om verklaringen te tekenen dat 
bepaalde middelen of actieve stoffen niet zijn 
gebruikt. Omdat voor die middelen echter door het 
Ctgb wel een toelating is afgegeven kan door 
handelsbedrijven niet simpelweg verklaard worden 
dat de producenten deze middelen niet hebben 
gebruikt.

Kwaliteit

Door haar bestuurlijke betrokkenheid kan Anthos 
direct invloed uitoefenen op het beleid van de BKD en 
de Naktuinbouw, heel in het bijzonder waar het gaat 
om de inrichting van inspectiesystemen, toleranties, 
inspectietarieven en het ontwikkelen van beleid op 
het gebied van kwaliteit en fytosanitaire 
aangelegenheden. In 2016 is veel aandacht besteed 
aan de ZBO-discussie, die is ontstaan naar 
aanleiding van afspraken in het Regeerakkoord. Als 
gevolg daarvan wordt de positie en aansturing van de 
vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, Nak, 
Naktuinbouw en KCB) door de overheid ter discussie 
gesteld. Anthos heeft gezamenlijk met LTO 
Nederland, Plantum, de NAO en Frugi Venta en de 
directies van de keuringsdiensten veelvuldig 
onderhandelingen gevoerd met het ministerie en 
gezorgd voor een actieve lobby richting de politiek. 
De sectoren zijn van mening dat de bestuurlijke 
inrichting van de keuringsdiensten en de huidige 
keuringssystematiek goed aansluiten bij de vragen uit 
de markt, internationaal geaccepteerd worden, het 
bedrijfsleven belangrijke efficiency voordelen oplevert 
en belangrijke waarborgen biedt voor het behoud van 
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van de exportpositie van de plantaardige sectoren. 

Op verzoek van Anthos is in de BKD 
uitvoeringsrichtlijnen van alle bolgewassen voor de 
virussen ArMV en SLRSV een visuele 0-norm tijdens 
de veldinspectie opgenomen. In nagenoeg alle 
belangrijke afzetlanden buiten de EU geldt voor deze 
virussen de q-status. Tegen de wens van Anthos in is 
de integrale toetsing op TVX in de 
bladtoetscampagne bij Lelie geschrapt. Anthos is van 
mening dat TVX een gevaarlijk fytosanitair virus is en 
dat om die reden de toetsing gehandhaafd moet 
worden, ook om te voorkomen dat het ongemerkt in 
de leliekraam versmeerd wordt.

Het Inkoopplatform van Anthos heeft het bestuur 
geadviseerd om een tweetal clausules beschikbaar te 
stellen voor de verrekening van de uitzoekkosten 
voor zuur. Dit platform wordt gevormd door ruim 40 
inkopers van handelsbedrijven die bij Anthos zijn 
aangesloten. Het verzoek is ingegeven door het feit 
dat de handel te maken heeft met hoge kosten die 
veroorzaakt worden door zuur dat zich na de levering 
toont. Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking 
op de zgn. uitzoekkosten die het gevolg zijn van het 
opschonen van partijen. Het bestuur van Anthos heeft 
het advies van het Inkoopplatform gevolgd, niet 
alleen omdat zij het redelijk acht dat de verkopende 
partij deze kosten voor zijn rekening neemt, maar ook 
om eenduidigheid in de formulering van deze 
clausules te bewerkstelligen. Er zijn twee condities 
vastgesteld: één voor de droogverkoop en één voor 
de afzet in de broeierij. 

Plantgezondheid
Duurzaamheid
Kwaliteit
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CAO en Arbeidsmarktbeleid
Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de 
Groothandel in Bloembollen, de CAO Open Teelten 
en de Colland CAO. In de twee eerstgenoemde CAO 
’s worden de afspraken gemaakt over de primaire 
arbeidsvoorwaarden, in de Colland CAO zijn de 
pensioenen en het arbeidsmarktbeleid (waaronder 
scholing) ondergebracht. Arbeidsmarktbeleid moet er 
o.a. toe leiden dat voldoende gekwalificeerde mensen 
kiezen voor een loopbaan in de 
bloembollen/boomkwekerijgroothandel. 

Ten aanzien van de factor arbeid zijn mede door de 
inzet van Anthos de volgende resultaten geboekt:

• Het indringende verzoek aan de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een 
uitzondering te maken op de ketenregeling in de Wet 
Werk en Zekerheid is gehonoreerd. Hierdoor is het 
voor de sectoren bloembollengroothandel en open 
teelten mogelijk om met de zogenoemde 9-maanden 
contracten te blijven werken, zonder dat na verloop 
van tijd een vast dienstverband ontstaat;

• Voor de bloembollengroothandel is door Anthos een 
tweejarige cao afgesloten waarin behalve een 
gematigde loonstijging ook afspraken zijn gemaakt 
over een plan van aanpak voor het behoud van 
kennis en inzetbaarheid van ouderen. De CAO loopt 
tot 1 juni 2018;

• In een paritaire werkgroep met Anthos en de 
vakbonden is een plan van aanpak voor het behoud 
van kennis en inzetbaarheid van ouderen uitgewerkt. 
Onder de titel #kenniskracht zal dit plan met het 
bedrijfsleven worden doorontwikkeld tot een praktisch 
hulpmiddel voor werkgevers en werknemers;

• Na langlopende onderhandelingen is voor de open 
teelten een cao afgesloten. Deze loopt tot 31 maart 
2017. Anthos heeft die ondertekend onder 
voorwaarde dat de looptijd wordt gebruikt om tot 
afspraken te komen over een nieuwe – meer flexibele 

– arbeidstijdenregeling voor vast personeel. De cao 
open teelten heeft goede voorzieningen voor 
seizoensmatige arbeid, maar is achtergebleven bij het 
faciliteren van bedrijven met veel vast personeel;

• In een paritaire werkgroep met Anthos, LTO en de 
vakbonden heeft Anthos het voortouw genomen om 
tot een nieuwe arbeidstijdenregeling te komen. Op 
basis van een analyse van de huidige cao zijn 
voorstellen uitgewerkt en in de werkgroep besproken. 
De uitkomst hiervan zal opgenomen worden in de 
nieuwe cao; 

• Anthos heeft vele ondernemersvragen beantwoord 
over toepassing van de CAO en op het gebied van de 
Wet Werk en Zekerheid;

• Voor de boomkwekerijsector is een tweede 
scholingsconsulent aangesteld die part-time aan het 
werk gaat. 
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Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

In het veld van de belangenbehartiging is een groot 
aantal brancheorganisaties actief. Met vele van hen 
werkt Anthos nauw samen, zowel op bestuurlijk-, als 
op uitvoerend niveau.

• Sectorplatform. Het Sectorplatform waaraan naast 
Anthos ook wordt deelgenomen door de KAVB, de 
BKD, PPO, Proeftuin Zwaagdijk, Hobaho en CNB 
heeft een tweetal kwartiermakers ingehuurd die een 
analyse maken van de problemen op het gebied van 
internationaal fytosanitair beleid en de 
residuenproblematiek. Beide hebben hun rapportages 
ingeleverd. Het Sectorplatform zal die bespreken en 
besluiten over een verdere follow up;

• Greenport Holland. Anthos neemt deel aan 
Greenport Holland (GPH), dat gelieerd is aan 
VNO-NCW. GPH richt zich op het uitvoeren van de 
lobby richting overheid en politiek en staat sinds 2016 
onder voorzitterschap van Niek Jan van Kesteren, de 
oud directeur van VNO-NCW.

• Topsectorenbeleid. Als gevolg van het wegvallen 
van het PT is de financiering van het 
topsectorenbeleid onzeker geworden, juist omdat de 
door de overheid geëiste co-financiering door het 
bedrijfsleven langs die lijn had moeten lopen. Als 
mogelijk alternatief is de Brancheorganisatie Sierteelt 
in het leven geroepen. Dit orgaan zou via een 
algemeen verbindende verklaring een verplichte 
financiering van onderzoeksprojecten moeten kunnen 
afdwingen. Formeel is de organisatie opgericht, maar 
in de praktijk kan die weinig uitrichten omdat door de 
overheid nog geen medewerking wordt verleend aan 
het instellen van een AVV. Anthos participeert 
weliswaar in het bestuur van deze brancheorganisatie 
maar is uitermate terughoudend ten opzichte van het 
instellen van een AVV, omdat hiervoor geen draagvlak 
bestaat bij haar leden.

• KAVB/B4. Nadat het overleg met de KAVB over het 
wijzigen van het Handelsreglement en de 

toegankelijkheid van het Scheidsgerecht definitief is 
stopgezet, heeft Anthos op verzoek van enkele van 
haar leden, inkoopvoorwaarden voor bloembollen en 
vaste planten ontwikkeld. Voor het opstellen hiervan 
is samengewerkt met bedrijven uit de eigen 
achterban, de IVB’s, juristen en een groep 
bloembollenkwekers. Omdat een vrije 
toegankelijkheid tot het scheidsgerecht voor de KAVB 
niet bespreekbaar is, ook niet na het verschijnen van 
een gedegen juridische analyse, hebben Anthos, 
CNB en Hobaho initiatieven genomen om te komen 
tot de vorming van een scheidsgerecht dat vrij 
toegankelijk is voor bedrijven uit de bloembollen- en 
boomkwekerijsector. Daarvoor hebben de eerste 
oriënterende gesprekken plaatsgevonden met het 
Nederlands Arbitrage Instituut.
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• LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Met deze 
organisatie vindt gestructureerd overleg plaats binnen 
het kader van de Raad voor de Boomkwekerij. In 
2016 is door de raad speciale aandacht gegeven aan 
de volgende onderwerpen:

Er is in 2016 gewerkt aan de systeemontwikkeling 
voor het verkrijgen en beheren van marktinformatie. 
Lancering hiervan vindt in 2017 plaats;

De vernieuwing van de namenlijsten houtige 
gewassen en vaste planten. Dit project is begeleid 
door Marco Hoffman (Naktuinbouw); 

Voor het Innovatieprogramma Boomkwekerij en het 
Koepelproject Plantgezondheid zijn in 2015 t/m 2017 
(de laatste) sectorgelden beschikbaar gesteld via het 
Productschap Tuinbouw. In het Innovatieprogramma 

werken Anthos en LTO samen. De Raad voor de 
Boomkwekerij is stuurgroep. In 2015 zijn negen 
projecten opgestart, waarin innovaties die op de 
drempel van toepassing in de praktijk staan het 
laatste duwtje in de rug krijgen. In het Koepelproject 
zijn in 2015 22 projecten van start gegaan. 
Adviesbureaus in de boomkwekerijsector werken 
hierin samen. Anthos neemt deel aan de Stuurgroep, 
de Raad voor de Boomkwekerij is 
eindverantwoordelijk;

• Utilysys. Deze stichting is een platform van Anthos 
en de KAVB en heeft tot doel het bevorderen van 
uniformering in fust. De stichting heeft in 2016 een 
concurrerende versie van de uniforme klapkrat 
ontwikkeld, waardoor deze breder inzetbaar is.

• Edibulb. In de stichting Edibulb wordt samen met 
andere sectororganisaties gezorgd voor de 
standaardisering van codes en berichten in de sector. 
Besloten is het coderingssysteem aan te laten sluiten 
bij de bloemisterijsector. Hieraan is in 2016 vorm 
gegeven. Begin 2017 zal de hele sector over gaan op 
de nieuwe standaarden van Edibulb. 

• Floricode. In de adviesraad van Floricode levert 
Anthos een bijdrage aan standaardisering binnen de 
gehele sierteeltsector. Vraagstukken rond verdere 
integratie van de verschillende deelsectoren hebben 
de agenda bepaald.
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Dienstverlening | Communicatie | Organisatie
Incassobureau Anthos heeft in 2016 
inkoopvoorwaarden voor bloembollen en vaste 
planten ontwikkeld en zal deze begin 2017 
beschikbaar stellen aan de leden. De 
inkoopvoorwaarden worden jaarlijks geactualiseerd.

• Verkoopvoorwaarden. Anthos stelt voor diverse 
landen verkoopvoorwaarden beschikbaar voor de 
bloembollen- en de boomkwekerijsector, zorgt voor 
de actualisatie en adviseert in het gebruik ervan.

• Incassobureau. De leden van Anthos hebben de 
mogelijkheid om vorderingen in handen te geven aan 
het incassobureau van Anthos. In 2016 waren ruim 
117 zaken in behandeling, verdeeld over een groot 
aantal landen.

• Inkoop Energie. In 2016 is het energievolume voor 
de jaren 2018 en 2019 ingekocht voor de ruim 40 
deelnemende leden. Het is wederom gelukt op het 
juiste moment in te kopen zodat een forse besparing 
is gerealiseerd.

• Conjunctuurenquête Anthos. In 2016 heeft Anthos 
haar leden in de bloembollensector online 
geënquêteerd. De uitslag hiervan geeft inzicht in 
marktontwikkeling en marktverwachting. De 
geanonimiseerde resultaten kunnen door de 
deelnemers on-line worden bekeken. 

• Bollenbeurs.nl. De Bollenbeurs is het 
internetplatform voor vraag en aanbod van 
bloembollen en vaste planten voor de Nederlandse 
handelsbedrijven en producenten. 

• Bollenexport.nl. Bollenexport is een 
internetapplicatie waarmee leden (of hun expediteur) 
een container, die op de terminal staat voor 
verscheping, kunnen aanmelden voor een ‘pre trip’ 
inspectie. In 2015 zijn ruim 1.716 aanvragen voor 
zo’n inspectie ingediend en afgehandeld.

• Statistiek. Op basis van een jaarlijkse opgaven 
wordt een stukstatistiek uitgebracht voor de 
droogverkoop. De statistiek wordt ingevuld door een 
vaste groep deelnemers, waaronder de grootste 
droogverkopers (verpakte bloembollen). 

Voor exporteurs op USA en Canada is een 
stukstatistiek van de onder het pre-clearance 
verstuurde producten, die zij online kunnen 
raadplegen.

• Executive Club. De ruim 20 bedrijven uit teelt en 
export zijn viermaal bijeen geweest om in besloten 
kring te spreken over een thema dat de sector, dan 
wel hun bedrijfsvoering raakt. Het thema wordt 
ingeleid door een gastspreker uit de wetenschap of 
door een ervaringsdeskundige uit een aanpalende 
sector. 

• Inkoopplatform. Het inkoopplatform is in 2016 vijf 
keer bijeen geweest. Bij het inkoopplatform gaat het 
om informatievoorziening over sectorale 
ontwikkelingen en het versterken van onderlinge 
contacten tussen inkopers, harmonisatie 
inkoopcondities en een                                    
adviesrol naar besturen en                          
commissies van Anthos. 

Dienstenpakket
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• Eindejaarsbijeenkomst. De Eindejaarsbijeenkomst 
vond plaats op donderdag 15 december in Hotel Van 
der Valk Sassenheim. Anthos-voorzitter Henk 
Westerhof verzorgde de inleiding over het thema 
Duurzaamheid: vaag containerbegrip of slimme 
marktstrategie. Gastspreker was de directeur van 
MPS, Yolande van den Boom De aanwezigen konden 
zich mengen in de discussie door met de telefoon 
vanuit de zaal berichten te plaatsen op het centrale 
scherm. Er waren ruim 225 gasten aanwezig.

• Gouden Bondsspeld. Aan de heren Jan Boot, Ben 
van der Veldt en Harm Horlings is tijdens de 
eindejaarsbijeenkomst de Gouden Bondsspeld 
uitgereikt vanwege hun grote bestuurlijke verdiensten 
voor Anthos.

• Barometer Anthos. In 2016 heeft Anthos haar leden 
in de boomkwekerijsector via de barometer 
geënquêteerd. De uitslag hiervan geeft inzicht in 
marktontwikkeling en knelpunten op het gebied van 
de handel in boomkwekerijproducten. Resultaten 
worden geanonimiseerd en cijfermatig 
teruggekoppeld aan de deelnemende leden. 

• Extra Heffing USA/Canada. Voor de financiering van 
de preclearance programma’s voor Canada en de 
Verenigde Staten en het onderzoeksprogramma op 
Cornell betalen de exporteurs op deze landen een 

extra heffing aan de Stichting Afzetbevordering 
USA/Canada. Besloten is om de heffingsbedragen 
van een aantal producten aan te passen, waarmee 
een meer rechtvaardige verdeling van de kosten over 
de diverse productcategorieën is bereikt.

• ENA. Anthos is samen met LTO vertegenwoordigd 
binnen de European Nurserystock Association (ENA). 
De ENA zorgt voor kennisuitwisseling tussen leden 
over boomkwekerijgerelateerde vraagstukken. In 
2016 zijn de werkzaamheden van de werkgroepen 
“wetgeving plantgezondheid” en “promotie” 
gecontinueerd. De eerste werkgroep is erop gericht 
om meer kracht uit te oefenen op de Europese 
beleidsvorming op het gebied van plantgezondheid. 
De werkgroep promotie heeft onder regie van Anthos, 
een subsidieaanvraag bij de Europese Commissie 
ingediend voor een internationaal 
promotieprogramma in het kader van De Groene 
Stad/The Green City. Deze aanvraag is uiteindelijk 
niet gehonoreerd. Met de ontvangen feedback wordt 
begin 2017 een nieuwe aanvraag ingediend. Acht 
landen hebben aangegeven hiervoor budget 
beschikbaar te stellen. Indien de aanvraag wordt 
gehonoreerd zal de Commissie voor een periode van 
3 jaar 80% van de kosten subsidiëren.

• Roemenië en Bulgarije. Anthos heeft in 2016 een 
handelsmissie georganiseerd in samenwerking met 
de Nederlandse ambassade te Boekarest. De focus 
lag op matchmaking en kennisoverdracht gericht op 
de institutionele markt. Er hebben 7 bedrijven aan 
deelgenomen vanuit de boomkwekerij-, bloembollen- 
en vaste plantensector. 
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In vervolg op deze succesvolle (cross over) aanpak is 
in overleg met de deelnemers besloten om in 2017 te 
beoordelen welke vorm van gezamenlijke 
marktverkenning/-bewerking mogelijk is. In Bulgarije 
is tijdens de jaarlijkse ENA bijeenkomst een bijdrage 
geleverd vanuit de Nederlandse ambassade. De 
Nederlandse ambassadeur heeft tijdens de General 
Assembly een pleidooi gehouden over het belang van 
de Groen Stad aanpak. 

• Frankrijk.  Anthos heeft in 2016 haar contacten 
onderhouden met de Nederlandse ambassade en de 
Franse tuinbouworganisatie Val’ hor. Enerzijds in het 
belang van de Franse samenwerking voor het 
opstellen van het Europees Green City programma, 
anderzijds gericht op de voorbereiding van een 
bezoek van Franse landschapsarchitecten aan 
Nederland

• Zweden. Exporteurs van boomkwekerijproducten 
ondervinden hinder op de Zweedse markt van het 
zogenaamde E-plant label. Deze vorm van 
protectionisme sluit niet Zweedse bedrijven uit omdat 
zij dit label niet kunnen voeren. Anthos heeft in 2016 
opnieuw gegevens achterhaald via leden en het ENA 
netwerk en continueert haar werkzaamheden om te 
proberen deze bestaande barrière te beïnvloeden.

• Turkije. Anthos heeft een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van een Nederlands paviljoen tijdens 
de World Expo in Antalya, waar de Anthos voorzitter 
namens de Nederlandse overheid optrad als 
Commissioner General. Deze Expo is gehouden van 
juni tot en met oktober 2016, waarbij het Nederlandse 
paviljoen is ingericht op basis van de uitgangspunten 
van De Groene stad.

• Verenigd Koninkrijk. De Engelse bevolking heeft 
zich door middel van een referendum uitgesproken 
voor een Brexit. Als gevolg daarvan is er grote 
onzekerheid ontstaan over de afzet, o.a. van 
bloembollen en boomkwekerijproducten. Ook bestaat 

er vrees dat het VK een stringenter fytosanitair beleid 
zal gaan voeren wat vooral voor de 
boomkwekerijsector verstrekkende gevolgen kan 
hebben. Anthos participeert in diverse 
overlegstructuren om er zorg voor te dragen dat de 
belangen van de bloembollen- en 
boomkwekerijsector goed over het voetlicht worden 
gebracht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met 
handelskoepels in andere tuinbouwsectoren (groente- 
en fruit, aardappelen, bloemen en uitgangsmateriaal).

• Stichting Hulpmaterialen. Deze aan de Raad voor 
de Boomkwekerij gelieerde stichting werkt aan het 
behoud van uniform fust voor de sector.  Dit betreft 
divers fust, waaronder veenmankisten en palletboxen. 
Jaarlijks publiceert deze stichting adviesprijzen van 
dit fust, te raadplegen op de website  
www.raadvoordeboomkwekerij.nl. In 2016 zijn de 
adviesprijzen van Deense dozen conform de actuele 
marktprijzen verhoogd. De stichting is  met ingang 
van 2016 in overleg met verschillende leveranciers 
van veenmankisten, met het oog op het in stand 
houden van specifieke kwaliteitsafspraken van dit 
fust.

Dienstenpakket
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