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Belofte maakt schuld

Het is enige jaren geleden 
dat de expor teurs hun 
bollen voor export naar 
China moesten laten toet-

sen op ArMV en SLRSV. Dat leidde tot hoge kos-
ten en grote risico’s op afkeuringen vlak voor het 
moment van verscheping. Anthos heeft die werk-
wijze kunnen veranderen door de exporttoets 
te vervangen door een plantgoedtoets onder de 
voorwaarde dat een handelsbedrijf aangesloten is 
op het ketenregister.

Met dat vooruitzicht heeft een aantal lelie expor-
teurs als eerste de overstap naar het ketenregister 
gemaakt. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar 
toch hebben zij de eindstreep weten te halen. 
Daarmee hebben zij een goed werkend systeem 
van tracking & tracing ontwikkeld, zeker nu ze de 
aansluiting op Cliënt Export ook hebben gereali-
seerd. De digitale snelweg is daarmee aangelegd 
en de roep om te mogen certificeren op afstand 
klinkt luid, omdat daarmee een fikse kostenbe-
sparing kan worden gerealiseerd.

Met de finish in zicht begint de motor echter te 
haperen. Het verzoek om op afstand te mogen 
certificeren ligt op de burelen van de overheid 
maar lijkt te zijn ondergesneeuwd bij andere pri-
oriteiten. Het gevolg daarvan is dat de bedrijven 
ondanks de digitale snelweg nog steeds gecon-
fronteerd worden met controles van het papier-
werk alvorens de inspecteur de benodigde ‘natte’ 
stempel op een document heeft geplaatst. 

Anthos heeft samen met het bedrijfsleven bij de 
overheid alternatieven aangedragen voor het ver-
vangen van de fysieke controles en de postduif 
die gebruikt wordt bij het verzenden van docu-
menten. En dan blijft het ijzig stil aan de overkant 
waardoor de bedrijven de beloning waar zij recht 
op hebben, nog steeds niet hebben kunnen incas-
seren. Het is triest om dat te moeten constateren, 
juist omdat de overheid zelf met veel tromgeroffel 
harde deadlines stelt waarbinnen het bedrijfsle-
ven aangesloten moeten zijn op het ketenregister 
en Cliënt Export.

Belofte maakt schuld en zolang er geen serieuze 
pogingen worden gedaan om die schuld in te los-
sen, vrees ik dat de toch al met valkuilen bezaaide 
digitale snelweg in een doodlopende straat uit-
mondt. Om dat te voorkomen zou het tromgerof-
fel plaats moeten maken  voor trompetgeschal bij 
een snelle introductie van de digitale stempel.

Henk Westerhof
westerhof@anthos.org
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Eindejaarbijeenkomst Anthos op industriële locatie

De locatie van de eindejaarbijeenkomst van Anthos op dinsdag 19 december is 
bekend. Gekozen is voor de Lichtfabriek in Haarlem, een monumentale gas- en elektri-
citeitsfabriek die inwoners van Haarlem van licht en warmte voorzag. De ontvangst is 
vanaf 14.30 uur. Ook dit jaar is gekozen voor een combinatie van actualiteit, entertain-
ment en een netwerkborrel. Informatie over het programma volgt later. 

Nieuwe Area Director 
Preclearance programma 
Sinds augustus is Heather Coady de nieuwe Area 
Director Europe/Africa/Middle East. Zij volgt daarmee 
Judy Hall op. Coady is werkzaam bij de afdeling Plant 
Protection and Quarantine van de Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS) van de USDA. Daar-
voor heeft ze bij de USDA al 15 jaar ervaring opgedaan 
met regelgeving op het gebied van de import van 
plantmateriaal.

In Nederland is de Area Director onder andere verant-
woordelijk voor het Dormant Perennials and Flower 
bulbs Preclearance Program (PSI).  Het PSI-programma 
maakt het mogelijk de importinspectie van Canada en de USA in Nederland uit te voe-
ren. Belangrijk voordeel daarvan is dat zendingen in de Port of Entry van de betreffen-
de landen geen vertraging oplopen.

Anthos behartigt wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten 

op het gebied van markttoegang, onderzoek, promotie en arbeid.

iBulb promoot bloembollen, bolbloemen en bollen-op-pot en financiert technisch onderzoek en markttoe-

gang. Ook promoot iBulb boomkwekerijproducten en vaste planten voor De Groene Stad en Perennial Power.

Weeresteinstraat 10 • postbus 170 • 2180 AD Hillegom 

www.anthos.org            • tel. 0252 535080 •               www.ibulb.org

Bloembollenhandelsbedrijven tekenen
voor kwaliteit en verduurzamen
Op maandag 18 september hebben zeventien bloembollenhandelsbedrijven in de droogverkoop een mani-
fest getekend waarin hun ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit zijn vastgelegd. De bedrijven 
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n tachtig procent van de wereldwijde afzet van bloembollen rich-
ting de consumentenmarkt. De ondernemers achten deze actie noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen 
aan de eisen die retailers, de markt en de samenleving aan hen stellen. 

“Bij de afzet van bloembollen en vaste planten richting de consumentenmarkt staan we op het gebied 
van kwaliteit en duurzaamheid voor steeds grotere uitdagingen”, aldus Bas Reijerkerk van Fred de Meul-
der Export BV. Eerder hebben de zeventien bedrijven daarom bij Anthos aangeklopt. In samenwerking 
met retaildeskundige Gerrit Grievink van Focusplaza is een plan van aanpak gemaakt dat moet leiden 
tot een betere kwaliteitsborging en een betere aansluiting bij de duurzaamheidseisen die aan de bedrij-
ven en hun producten worden gesteld. Met de ondertekening van het manifest is de eerste stap gezet.

Platform en samenwerking
De ondertekenaars hebben zich verenigd in het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Plan-
ten. Deelname aan dit platform staat ook open voor andere handelsbedrijven, mits zij aangesloten zijn 
bij Anthos en iBulb. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat samenwerking het sleutelwoord is om de 
ambities te realiseren. Niet alleen onderling, maar ook met derden, waaronder producenten, retailers, 
certificerende organisaties, NGO’s, toeleveranciers en controle- en kennisinstellingen. Daarnaast wordt 
bij de ontwikkeling van het programma zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven en syste-
men op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. 

Presentaties
Vijf handelsbedrijven in de bloemisterij tekenden eerder dit jaar een duurzaamheidsmanifest om de 
doelstelling ‘90 procent duurzaam in 2020’ te versnellen. Elise Wieringa van Royal Lemkes en Koen Druijf 
van Waterdrinker vertelden de aanwezigen tegen welke zaken zij de afgelopen jaren zijn aangelopen en 
hoe ze invulling geven aan dit manifest. “Het gaat om consumentenvertrouwen. We stimuleren kwekers 
om te certificeren en willen daarmee een kettingreactie op gang brengen.” Ze juichen het bloembolle-
ninitiatief toe en willen meedenken met het platform. Dion van der Sterren van BQ Support belichtte 
vervolgens een aantal aspecten die van belang zijn bij het te voeren kwaliteitsbeleid. Hij deed dat aan 
de hand van de huidige werkwijze van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland, waarbij soortecht-
heid en bloeibaarheid een centrale rol spelen. Tot slot schetste Johan Kos van Proeftuin Zwaagdijk een 
aantal ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Vanwege de stringente eisen die de retail 
aan het gebruik daarvan stelt, gaat op dit moment de grootste aandacht uit naar het gebruik van mid-
delen uit de groep neonicotinoïden. 

Roadmap
Onder leiding van Gerrit Grievink spraken de ondertekenaars over een roadmap met de benodigde ver-
volgstappen om de ambities te realiseren. Als eerste wordt een organisatiestructuur ingericht met een 
bestuur, een college van deskundigen en drie projectgroepen. Een groep richt zich op het thema gewas-
bescherming, een tweede op kwaliteit en een derde gaat zich bezighouden met de duurzaamheidseisen 
van de retail. Ketentransparantie kreeg ook een hoge prioriteit toegekend. Afgesproken is dat dit thema 
wordt betrokken in de werkzaamheden van de twee eerstgenoemde projectgroepen. Binnenkort gaat 
het platform ook bijeenkomsten organiseren voor producenten van bloembollen en vaste planten om 
ze actief te betrekken bij de realisatie van haar plannen. Ben van der Veldt van Breck Holland B.V. stelde 
na afloop van de bijeenkomst dat het begin er is. “Nu moeten we doorpakken. We zullen er met z’n allen 
tegenaan moeten om de ambities waar te maken.”  

Ondertekenaars van het manifest:

• A. Frijlink & Zonen (Export) B.V. 
• Bakker Hillegom B.V.
• Breck Holland B.V.
• Bruno Nebelung Holland B.V.
• C.S. Weijers & Zn. B.V.
• De Ree Holland B.V.
• Florex B.V.
• Fred de Meulder Export B.V.
• JUB Holland
• Kapiteyn B.V.
• Kébol B.V.
• M. Thoolen B.V.
• Molenaar & Van Ginhoven B.V.
• Moolenaar B.V.
• TotalGreen Holland N.V.
• Tuberbulb Export B.V.
• Van Zijverden B.V.
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