
Het ei van Columbus 

 

Nederland is in de ban van het ei. De NVWA is de kop van jut en hangt knock out geslagen in de 

touwen. De kippen- en eierboeren hebben de nationale waakhond in het vizier en bereiden mega 

claims voor om hun schade te verhalen. De verantwoordelijke bewindspersonen draaien zich in 

allerhande bochten om de  politieke dans te ontspringen en zelfs de Kamer komt voor het ei terug 

van reces. Nederland is in rep en roer en enige regievoering ontbreekt om het Nederlandse ei van de 

ondergang te redden.  

 

Het is in mijn ogen te ridicuul voor woorden dat  we in ons eigen kikkerlandje moeten hiphoppen van 

het ene naar het andere schandaal: van  de met salmonella besmette zalm, het omgekatte 

paardenvlees naar de met Fipronil besmette eieren. Het lijkt een kwestie van tijd dat een volgende 

sector aan de schandpaal wordt genageld en dat bedrijfsleven en overheid elkaar opnieuw het leven 

zuur maken over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

Anthos werkt nauw samen met diezelfde  NVWA om gecompliceerde vraagstukken op het gebied van 

markttoegang op te lossen. Die samenwerking ervaren wij als constructief, al moet ik wel bekennen 

dat het gebrek aan capaciteit en kennis bij de NVWA ons parten begint te spelen. Dat leidt tot 

onbegrip aan de kant van het bedrijfsleven dat geconfronteerd wordt met complexe fytosanitaire 

eisen van derde landen, die veelal gecombineerd worden met stringente importinspecties.  

 

Onze roep om meer capaciteit en kennis bij de NVWA is vooralsnog aan dove mansoren gericht. Nu 

het ei de gemoederen bezighoudt, ben ik zelfs bang dat de plantaardige sector wederom het 

onderspit delft en haar roep ongehoord zal blijven. En dat verdienen we niet, want onze belangen 

zijn groot en het is niet terecht als die zouden ondersneeuwen bij die van de vis, het vlees en het ei.  

 

Hoewel ik mij realiseer dat oude tijden niet zullen herleven, zou een herinrichting van de 

Plantenziektenkundige Dienst voor ons het ei van Columbus kunnen zijn, want met een eigen dienst 

worden onze belangen beter geborgd dan met een Autoriteit wiens autoriteit publiekelijk ter 

discussie wordt gesteld.  

 

 


