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COLUMN

Wie het weet die mag 
het zeggen..

In het licht van de introductie van de Anthos 
Inkoopvoor waarden wordt met grote regel-
maat gesproken over het Scheidsgerecht voor de 
Bloembollenhandel en dan in het bijzonder over 
de toegankelijkheid ervan. En dat is logisch, want 
het is bekend dat Anthos onderzoek doet naar het 
instellen van nog een arbitragecollege waarnaar 
in onze nieuwe voorwaarden ook wordt verwezen.

Anthos heeft dit initiatief echter niet alleen geno-
men, want wij hebben deze stap samen met de 
Hobaho en CNB gezet. Niet, omdat wij van mening 
zijn dat het huidige Scheidsgerecht niet goed 
functioneert, maar wel omdat wij vinden dat dit 
instituut vrij toegankelijk moet zijn voor álle vak-
genoten en niet afhankelijk moet worden gesteld 
van het lidmaatschap van een organisatie, ook 
niet van dat van Anthos. En deze mening wordt 
breed gedragen, zo blijkt uit de vele contacten die 
ik heb met vakgenoten van teelt, bemiddeling en 
handel. 

Anthos, CNB en Hobaho hebben eerder een drin-
gend beroep op de KAVB gedaan om medewerking 
te verlenen aan de openstelling van het Scheids-
gerecht voor alle vakgenoten, welk verzoek steeds 
met een stevig ‘njet’ werd afgewezen. Zelfs een 
door ons ingesteld onderzoek door twee topjuris-
ten op het gebied van het arbitragerecht heeft de 
KAVB niet op andere gedachten kunnen brengen. 
En daarmee is voor de KAVB de kous af en blijven 
de poorten van dit gewaardeerde rechtscollege 
voor niet-leden hermetisch gesloten. 

Dat is betreurenswaardig, maar dat betekent niet 
dat wij lijdzaam toekijken. We kiezen gedrieën 
onze eigen weg, niet omdat we dat graag willen, 
maar wel omdat er sprake is van een inrijverbod 
voor een andere, meer voor de hand liggende rou-
te die eindigt in een vrij toegankelijk scheidsge-
recht. En dat onze weg mogelijk uitmondt in een 
tweede rechtscollege vind ik niet wenselijk en 
betreurenswaardig, ook omdat het indruist tegen 
de gevoelens die er vakbreed leven. 

En juist dat roept bij mij de vraag op hoe het nou 
toch mogelijk is dat een zo breed gedragen wens 
toch niet in vervulling gaat. Wie het antwoord op 
die vraag weet mag het zeggen, want echt begrij-
pen doe ik het niet. 
 
Henk Westerhof
westerhof@anthos.org

65

• BLOEMBOLLENVISIE • 16 februari 2017

16 februari 2017 • BLOEMBOLLENVISIE •

•BLOEMBOLLENVISIE • 16 februari 2017

16 februari 2017 • BLOEMBOLLENVISIE •• BLOEMBOLLENVISIE • 16 februari 2017

16 februari 2017 • BLOEMBOLLENVISIE •

•BLOEMBOLLENVISIE • 16 februari 2017

16 februari 2017 • BLOEMBOLLENVISIE •

Anthos behartigt wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijpro-

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

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

toegang. Ook promoot iBulb boomkwekerijproducten en vaste planten voor IVerde en Perennial Power.

ANTHOS – iBULB

Het Ministerie van Economische Zaken organiseerde 26 januari jl. een ronde- 
tafelgesprek over Brexit. Deelnemers waren vertegenwoordigers van de 
agrarische sector. Anthos vertegenwoordigde de export van bloembollen en 
boomkwekerijproducten. Inleiders van Wageningen Economic Research, het 
ministerie zelf en de ambassade in Londen lichtten de situatie toe. Tijdens het 
overleg werd duidelijk dat de enige zekerheid is dat er voorlopig nog geen 
zekerheid is. 

Het Verenigd Koninkrijk is per saldo een grote netto importeur van agro-
producten. De import bedraagt ruim 60 miljard euro en de export naar 
de EU bedraagt een kleine 30 miljard euro. De belangrijkste exportlan-
den zijn Duitsland, Nederland en Frankrijk. De Britten zijn voornemens in 
maart een beroep te doen op artikel 50 van het Europese Verdrag. Daar-
na geldt een maximale onderhandelingsperiode van twee jaar, die alleen 
kan worden verlengd als de Europese Raad daar unaniem mee instemt. 
Wanneer er binnen die periode geen overeenstemming is bereikt, verla-
ten de Britten de EU zonder rechten ten aanzien van toegang tot de inter-
ne EU-markt en vice versa. 

Exportbelang sector 
De onderhandelingen mogen pas starten na de notificatie in maart. 
Nederland onderzoekt ondertussen alvast wat de huidige relaties met 
het Verenigd Koninkrijk zijn en probeert op basis daarvan een inschat-
ting te maken van de mogelijke effecten van Brexit. De onderhandelin-
gen verlopen via diverse Brusselse commissies die de belangen van de 
27 overgebleven lidstaten in het oog moeten houden. Onderdeel is het 
belang van de boomkwekerij- en bloembollenexport, een exportbelang 
dat nauwelijks gedeeld wordt door andere EU-lidstaten. 

Verwachte gevolgen sector 
Gezien de complexiteit van de materie, de vele belangen en de gro-
te tijdsdruk, zal de sector rekening moeten houden met een scenario 
waarbij vrije handel met het Verenigd Koninkrijk straks tot het verle-
den behoort. Door het Department for Environment Food & Rural Affairs 
(DEFRA) wordt al gewerkt aan het versterken van de eigen agrarische sec-
toren. De bloembollen- en boomkwekerijsector krijgt onherroepelijk te 
maken met milieu- en kwaliteitseisen die bovenop de onvermijdelijke  
fytosanitaire regelgeving komen. 

De praktijk, de rol van Anthos en het vervolg
Voor het bedrijfsleven is het effect van koersdaling van de Engelse pond 
(GBP) al merkbaar. Betalingen laten langer op zich wachten en er gaan 
minder eenheden in een verpakking, waardoor het exportvolume daalt. 
Anthos zal naast de politieke lobby inzetten op een goede verstandhou-
ding met Britse overheidsdiensten en branchevertegenwoordigers in het 
Verenigd Koninkrijk. In samenspraak met de betrokken ondernemers, zal 
Anthos het sectorbeleid verder vorm geven en waar mogelijk de verbin-
ding leggen tussen de praktische zaken waarmee de export geconfron-
teerd  wordt en de onderhandelaars. De komende twee jaar zal regelma-
tig overleg plaatsvinden met het Ministerie van Economische Zaken over 
de voortgang van de onderhandelingen. 
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Tulpenseizoen Scandinavië in full swing
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Met het tulpenseizoen in volle gang, zet iBulb in een groot aantal landen de pro-
motie van lokaal geproduceerde tulpen centraal. De PR-activiteiten in diverse 
markten hebben al geresulteerd in een groot aantal publicaties. In de Scandina-
vische landen staat een tulpendag symbool voor de start van het tulpenseizoen. 
Tijdens deze dag worden op veel plaatsen tulpen uitgedeeld. Samen met de  aan-
dacht voor de  tulpendag op tv, in dagbladen en via internet, kan het de Scandi-
navische consument niet ontgaan dat het tulpenseizoen weer is begonnen! 

Ook via de sociale media is het tulpengeweld losgebarsten; tulpen staan in de 
spotlights in filmpjes op YouTube en websites, berichten op Facebook of Twitter 
en foto’s op Pinterest. De laatste impuls voor de consument is de verleiding op het 
verkooppunt door mooie posters en mobiles.

Kick-off Arboretum Floriade 2022 
Op donderdagmiddag 2 maart geven stichting De Groene 
Stad en Floriade Almere 2022 de aftrap voor de invulling van 
het groenplan van het Floriadeterrein. Een belangrijk onder-
deel is het Arboretum. Het Arboretum wordt een internatio-
naal podium van de groene sector met bomen, bloembollen, 
bloemen en planten ‘van A tot Z’. Het wordt de eerste ken-
nissessie in een serie van drie, waarin het Arboretum samen 
met ondernemers ingevuld gaat worden. Prominente spre-
kers vertellen bovendien hoe onderscheidend het Floriade-
terrein in 2022 wordt, zowel als evenemententerrein, maar 
ook als woonwijk van de toekomst.
Ondernemers die geïnteresseerd zijn om aan de kennisses-
sie deel te nemen kunnen contact opnemen met Anthos 
(secretariaat@anthos.org). 

Anthos zoekt enthousiaste
student voor stage VS
Anthos zoekt een enthousiaste student voor een afwis-
selende stage in de Verenigde Staten in de periode van 
september 2017 tot mei 2018. De student gaat assiste-
ren in het Flowerbulb Research Program aan de univer-
siteit van Cornell in Ithaca. Dit onderzoeksprogramma 
levert een bijdrage aan het bevorderen van de afzet 
van bloembollen in de Verenigde Staten en Canada.  
Belangrijk is dat de (MBO, HBO of universitair) student 
over kennis van bloembollen beschikt en een praktische 
insteek heeft. Hij of zij gaat proeven doen met groeire-
gulatoren, de broeikwaliteit van cultivars bepalen en de 
gebruiksmogelijkheden van cultivars vaststellen. 
Voor eerdere studenten was de stage een onvergetelij-
ke ervaring. Veel studenten die in Ithaca stage liepen, 
zijn nu werkzaam in de bloembollensector. Belang-
stellenden kunnen contact opnemen met Anthos voor 
meer informatie. 

Informatieve consumentenleaflet beschikbaar
Bulb heeft voor haar leden de leaflet ‘Ontdek bloembollen, daar word je blij van’ 
gemaakt . De leaflet staat vol tips, ideeën en informatie over het planten van bloem-
bollen en is gekoppeld aan het consumentenplatform www.bulb.com. Klanten van 
iBulb-leden kunnen de leaflet op de winkelvloer gebruiken. De leaflet is digitaal 
beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Russisch. 

Rondetafelgesprek Brexit


