Anthos

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten

Voor u ligt het activiteitenverslag van Anthos,
waarin wij verslag uitbrengen van onze
werkzaamheden in het kalenderjaar 2014.
Die zijn uitgevoerd door de medewerkers in
nauwe samenspraak met de leden van
commissies en besturen, die op hun taakgebied verantwoording dragen voor het
ontwikkelde beleid in binnen- en buitenland.
In dit verslag staan de volgende thema’s
centraal:
•
•
•
•
•
•

Markttoegang | Fytosanitair;
Promotie;
Plantgezondheid | Duurzaamheid | Kwaliteit;
CAO en Arbeidsmarktbeleid;
Ketensamenwerking;
Dienstenpakket.

Anthos

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten

De afzet van bloembollen vindt voor plm. 60%
plaats buiten de grenzen van de Europese Unie en
dat heeft tot gevolg dat de sector met een groot
aantal fytosanitaire handelsbarrières te maken heeft.
Importerende landen stellen strikte eisen aan het
product en kennen voor ziekten en plagen uiteenlopende toleranties. Daarnaast bedient men zich bij
importcontroles veelal van toetsen, waardoor de
risico’s van afkeuringen aanmerkelijk worden
verhoogd. In 2014 heeft Anthos een aantal
initiatieven genomen die meer rust aan het
internationale fytosanitaire front moeten brengen.
De activiteiten hadden onder andere betrekking op
Lelie 2.0 en de ontwikkeling van het ketenregister.
Daarnaast is in nauw overleg met de NVWA en het
Ministerie van EZ een groot aantal markttoegangsdossiers behandeld.

van

het product brengt met zich mee dat die nooit voor
de volle 100% kan worden gegarandeerd en dat
allerhande toetsen daar ook geen sluitende garanties
voor bieden.
Er is een tendens waarneembaar dat steeds meer
ontvangende landen door middel van een Pest Risk
Analysis (PRA) bepalen of de import van een product
al dan niet wordt toegestaan. De PRA is een
instrument dat op basis van internationale
fytosanitaire regelgeving ingezet kan worden.
Onderdeel van de PRA is dat de Plantenziektenkundige Dienst van het land van herkomst gevraagd
wordt om informatie aan te leveren over het areaal,
het keuringssysteem en de pest status van
quarantaine organismen. De ervaring leert dat het
opstellen (en beoordelen) van PRA’s tijdrovend is en
dat kan voor de sector een belemmerende werking
hebben in het ontwikkelen van nieuwe markten.
Voor de bloembollen- en boomkwekerijsector speelt
Anthos een belangrijke rol bij de prioritering en het
opstellen van PRA’s, terwijl wij ook zorgdragen voor
de financiering van eventuele daaraan verbonden
kosten.

De boomkwekerijsector is in haar afzet sterk aangewezen op de Europese markt (85%) en als gevolg
daarvan zijn de fytosanitaire problemen voor die
producten minder omvangrijk. Dat neemt niet weg
dat ook deze sector in toenemende mate
geconfronteerd wordt met dit soort vraagstukken,
die het gevolg zijn van aangescherpt beleid van
importerende landen, zowel binnen de EU, als
daarbuiten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een
potentiële groeimarkt als China, dat een lange lijst
hanteert met quarantaine organismen waardoor de
groeipotentie niet ten volle kan worden benut.
In de behandeling van internationale, fytosanitaire
vraagstukken is Anthos voor beide sectoren het
aanspreekpunt van het Ministerie van EZ en de
NVWA. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de
KAVB, de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten en
de keuringsdiensten (BKD en Naktuinbouw). In de
behandeling van de verschillende fytosanitaire
dossiers heeft Anthos richting ministerie en NVWA
haar zorg geuit over het feit dat op basis van
toetsing nationaal en internationaal in toenemende
mate voldaan moet worden aan de nultolerantie die
voor allerlei ziekten en plagen wordt geëist: de aard
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In 2014 heeft Anthos de Handel Advies Commissie
BKD ingesteld. De commissie heeft als taak om
namens de handel een advies te geven over
voorstellen die ter besluitvorming voorgelegd
worden aan het BKD bestuur. De commissie bestaat
uit de Anthos vertegenwoordiger in het BKD bestuur
en vertegenwoordigers uit de besturen van de
diverse landengroepen en de Product Advies
Commissie Handel (PAC-H). In 2014 is de Handel
Advies Commissie tweemaal bijeen geweest en heeft
onder meer gesproken over de effecten die de
veranderde EU-regelgeving inzake aardappelmoeheid (AM) heeft op onze exportpositie.

Ook het ketenregister heeft aandacht gekregen van
deze commissie.
Vanwege de toenemende handel naar Midden- en
Zuid Amerikaanse landen vond Anthos het wenselijk
om voor die landen de beleidsmatige afstemming
met de achterban beter te regelen. Gebleken is dat
de handelsbedrijven die actief zijn in Midden- en
Zuid Amerika ook veelal lid zijn van Groep V (Verre
Oosten). Om die reden is besloten om geen nieuwe
landengroep op te richten, maar is, met instemming
van de ledenvergadering, het mandaat van het
bestuur van Groep V met deze landen uitgebreid.

De handelsbedrijven hebben daarmee ingestemd.
Het voorstel zal in februari 2015 gepresenteerd
worden tijdens de Leliedag in Emmeloord.
Ketenregister. In 2014 hebben 12 lelie handelsbedrijven zich aangesloten bij het Ketenregister.
Hierdoor zijn zij vrijgesteld van de exporttoets voor
China, hetgeen hen een belangrijke kostenbesparing
heeft opgeleverd en voor logistieke rust heeft
gezorgd. Daarnaast lopen deze bedrijven minder
risico’s dat partijen op het moment van verzending
alsnog met afkeuringen worden geconfronteerd,
vanwege het achterwege blijven van de export
toets. Het doel van het ketenregister is om de
verhandeling van partijen en de daaraan gekoppelde
fytosanitaire zekerheden digitaal vast te leggen in
een database. Op basis daarvan kan tijdens de
exportinspectie vastgesteld worden of partijen
voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van
bestemming. In 2015 zullen meerdere bedrijven
aansluiting zoeken bij het Ketenregister.

Anthos heeft in 2014 inzet gepleegd op de volgende
fytosanitaire dossiers:

BLOEMBOLLEN
Lelie 2.0. Dit programma is in februari 2014
geïntroduceerd tijdens de leliedag in Emmeloord,
naar aanleiding waarvan een 80-tal bedrijven een
intentieverklaring heeft getekend om deel te nemen.
Vervolgens is er om uiteenlopende redenen weinig
voortgang meer geboekt en dat vormde voor Anthos
de aanleiding om een inventarisatie te maken naar
de levensvatbaarheid van Lelie 2.0. Daarvoor is
overleg gevoerd met de KAVB en zijn vakgenoten uit
veredeling, teelt en handel bezocht. Dat leverde
wisselende reacties op. Uiteindelijk heeft er een
overleg plaatsgevonden tussen delegaties van de
besturen van de productgroep Lelie en Groep V over
het al dan niet oprichten van de Stichting Lelie 2.0
of te komen met een alternatieve aanpak om betere
kwaliteitsgaranties te kunnen bieden. Daarbij zou
naar de mening van Anthos ook nadrukkelijk
rekening gehouden moeten worden met fytosanitaire
eisen van ontvangende landen. Uit dit overleg kwam
naar voren dat er geen draagvlak is voor Lelie 2.0,
hoewel de noodzaak tot kwaliteitsverbetering wel
wordt onderschreven. De delegaties van beide
besturen hebben een voorstel uitgewerkt tot aanpassing van de normeringen in het BKD
keuringssysteem, echter hebben alleen de
aanscherpingen betrekking op kwaliteitsziekten.
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PlAMV lelie. In 2014 heeft de NVWA een notificatie
ontvangen uit de Verenigde Staten vanwege het
aantreffen van PlAMV in lelies uit Nederland. Dit
virus komt daar al voor, alleen is de stam een
andere dan degene die in de Nederlandse lelies
voorkomt. Tot op heden is onduidelijk of de
Verenigde Staten PlAMV als een q-organisme
beschouwt en een besluit daarover zal waarschijnlijk
in 2015 worden genomen.

hun bedrijf heeft. Anthos heeft bij de NVWA met
succes bepleit dat het voor handelsbedrijven die niet
met het Ketenregister werken via een daarvoor
ingestelde controle-tool de AM status van aangekochte partijen kunnen verifiëren.
China. Anthos heeft intensieve gesprekken gevoerd
met de overheid en de NVWA over de verplichte
exporttoetsing op ArMV en SLRSV met het oogmerk
om deze toets te vervangen door een plantgoedtoets. De NVWA heeft daarmee ingestemd onder de
voorwaarde dat handelsbedrijven hun lelies moeten
verhandelen via het Ketenregister. Tevens is met de
NVWA afgesproken dat er een monitoring wordt
uitgevoerd en dat er een onderzoek zal worden
aanbesteed om de verspreidingsroute van SLRSV in
beeld te brengen. Ondanks de daarmee gepaard
gaande klus om ICT-systemenPlantgezondheid
tijdig aan te passen,
hebben nagenoeg alle handelsbedrijven met export
Duurzaamheid
naar China ervoor gekozen om van deze werkwijze
gebruik te maken. Gebleken isKwaliteit
dat ruim 85% van
alle met China verhandelde lelies via het
Ketenregister is verlopen. Bedrijven die niet op het
Ketenregister waren aangesloten, dienden voor de
export van lelies naar China al hun partijen te
onderwerpen aan een exporttoets op ArMV en
SLRSV.

PSTVd Dahlia. Naar aanleiding van het aantreffen
van PSTVd in Dahlia in 2013 heeft de NVWA in 2014
wederom een survey uitgevoerd. Daarin is in geen
enkele partij dit virus aangetroffen.

Aardappelmoeheid (AM). In 2014 is de EU
Fytorichtlijn geharmoniseerd met de AM
Bestrijdingsrichtlijn. Als gevolg daarvan is het
toegestaan om bloembollen te telen op niet
onderzochte, en zelfs besmette percelen. Voor een
7-tal bolgewassen is nog wel een lichte regulering
van kracht, maar die is onvoldoende om de export
naar derde landen zeker te stellen. Als gevolg van
de harmonisatie is het voor de export van
bloembollen naar derde landen noodzakelijk
geworden om aantoonbaar te maken dat partijen
afkomstig zijn van AM vrije percelen. Teelt- en
handelsbedrijven in de bloembollensector moeten
daarom op voorhand aan de BKD kenbaar maken
welke AM status (AM-hoog, AM-combi of AM-laag)

Taiwan. Met Taiwan is een bilateraal protocol
overeen gekomen voor PlAMV in lelie. Op basis
daarvan geldt voor Nederlandse lelies een visuele
tolerantie van 0,5% voor PlAMV. Een delegatie van 2
Taiwanese inspecteurs heeft in 2014 een bezoek
gebracht aan Nederland om een monitoring uit te
voeren. Op basis van een lotnummerlijst voert
Taiwan bij import een strikte controle uit om te
verifiëren dat uitsluitend partijen die voldoen aan de
afspraken van het protocol geïmporteerd worden.
Anthos heeft aan de NVWA en het ministerie te
kennen gegeven dat het onwenselijk is dat een
lotnummerlijst overlegd wordt.
Colombia. In 2013 heeft de Plantenziektenkundige
Dienst van Colombia (ICA) genotificeerd omdat in
Zantedeschia via toetsing een virus is aangetroffen
waarvoor in Colombia de q-status geldt.
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Dit heeft ertoe geleid dat Zantedeschia’s van oogst
2014 naar Colombia alleen maar geëxporteerd
mochten worden op basis van de uitslag van een
bladtoets tijdens het teeltseizoen. Nadat zich een
probleem had voorgedaan met de import van een
partij tulpen, heeft de NVWA voor andere bolgewassen nagekeken welke fytosanitaire eisen
Colombia stelt en welke garanties Nederland afgeeft
middels het fytosanitaire certificaat. Op basis
daarvan bleek dat in Colombia de virussen LSV en
LMoV een quarantaine status hebben, terwijl
Nederland daarvoor op het fytosanitair certificaat
practicamente libre verklaart. Toen duidelijk werd
dat ICA scherp ging controleren op de juistheid van
de bijschrijvingen op de fytosanitaire certificaten,
ontstonden er plotsklaps problemen voor de export
van lelies, waarin voornoemde virussen voor kunnen
komen. Aanvankelijk dreigde de NVWA geen
certificaten meer af te willen geven, hetgeen voor
de exporteurs en hun afnemers verstrekkende
gevolgen zou hebben. Op initiatief van Anthos zijn
daar met de NVWA, het ministerie van EZ, de BKD
en ICA afspraken over gemaakt, op grond waarvan
in 2014 volgens de oude procedure geëxporteerd
kon blijven worden. Om een strategie voor de
langere termijn te ontwikkelen, heeft ICA in juli een
werkbezoek aan Nederland gebracht. Dat heeft er
uiteindelijk toe geleid dat Columbia voor LSV en
LMoV wel een tolerantie is gaan accepteren.

Markttoegang
Fytosanitair

en CFIA in het kader van het Preclearance
Programma en de normen die door de BKD bij een
aantal bolgewassen wordt gehanteerd tijdens de
veldinspectie. Bij diverse bolgewassen zijn normen
toegevoegd of aangescherpt. Bij narcis heeft de
aanscherping tot gevolg dat op termijn alleen
Klasse I partijen geschikt zijn voor export naar de
USA/Canada.
India. Voor ‘peat moss’ bleek een separate import
permit benodigd te zijn op grond waarvan verklaard
wordt dat die behandeld moet zijn met methylbromide. Ook ‘peat moss’ dat gebruikt wordt als
verpakkingsmateriaal (o.a. bij lelie) bleek onder
deze regelgeving te vallen. In reactie daarop besloot
de NVWA om de exportcertificering te staken.
Anthos heeft met succes bepleit om de certificering
te hervatten, echter wel met de aantekening dat dit
voor risico zou zijn van de exporteur. Na intensief
overleg met de NVWA en de Indiase autoriteiten,
heeft India de regelgeving uiteindelijk aangepast dat
‘peat moss’ gewonnen van een diepte van meer dan
2 meter beneden het maaiveld helemaal geen
aanvullende behandeling hoeft te ondergaan,
waarmee de export naar India is veiliggesteld.

Zuid Korea. Zuid Korea heeft eind 2014 aangekondigd dat het alle binnenkomende zendingen zal
gaan toetsen, dit geldt ook voor de bolgewassen die
onder het bilaterale protocol vallen. Dit brengt grote
risico’s voor de exporteurs met zich mee en Anthos
heeft richting de overheid en de NVWA hernieuwd
overleg met Zuid-Korea bepleit. Dat zal in 2015
gaan gebeuren.

BOMEN
Noord Amerika. Om in de Verenigde Staten en
Canada weer markttoegang te krijgen voor
waardplanten van de boktor heeft Anthos samen
met de NVWA een protocol voor boktorwaardplanten
USA/Canada opgesteld. De NVWA heeft dit voorstel
in 2013 ingediend bij de Plantenziektekundige
Diensten van de betreffende landen. Die hebben in
2014 meerdere keren het moment uitgesteld
waarop ze uitsluitsel zouden geven over het
voorstel.

Verenigde Staten/Canada. Canada heeft enkele
keren genotificeerd vanwege het aantreffen van
grond in zendingen bollen die via het PSI
programma zijn verstuurd: In 2014 heeft intensief
overleg plaatsgevonden met de NVWA, BKD en
KAVB over discrepanties die bestaan tussen de
normen zoals die zijn overeengekomen met USDA
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ingestemd waardoor het weer mogelijk is geworden
om Nederlandse platanen naar het VK te
exporteren. Het Verenigd Koninkrijk stelt ook eisen
aan Castanea, die vrij moeten zijn van
Cryphonectria parasitica. Dit organisme wordt
incidenteel gevonden in de Groene Ruimte maar is
tot op heden niet aangetroffen op kwekerijen.
Anthos heeft aan de NVWA te kennen gegeven
overleg te willen voeren op welke wijze hiervoor
garanties aan het VK kunnen worden gegeven.

Anthos heeft daarop haar Amerikaanse lobbyist
ingeschakeld om op hoog niveau de urgentie van dit
dossier duidelijk te maken en te zorgen dat er
voortgang wordt geboekt in de uitwerking. Beide
landen hebben toegezegd begin 2015 een officiële
reactie op het Nederlandse voorstel te zullen geven.
Bacterievuurbufferzones. In 2014 zijn door de Raad
voor de Boomkwekerij informatiebijeenkomsten
belegd. Ook is een werkgroep enkele keren bijeen
geweest om te bezien of bacterievuurbufferzones
als basis kunnen dienen voor het opzetten van
zogenoemde Pest Free Areas/beschermde gebieden.
Daarbij is besloten dat er eerst een goed uitgewerkt
voorstel moet worden opgesteld in de vorm van een
pilot. Met behulp daarvan kan vervolgens het
draagvlak voor het instellen van zulke zones worden
vastgesteld. De Raad voor de Boomkwekerij heeft
besloten dat de tarieven voor de bacterievuurbufferzones in 2015 opgelegd worden op basis van
het geteelde areaal waardplanten in plaats van het
totale areaal van de kwekerij van een deelnemer.
Om het draagvlak per zone te vergroten, hebben de
Raad en Naktuinbouw ook tariefmodellen
ontwikkeld, als 75% dan wel 100% van het totale
areaal waardplanten in een zone deelneemt.
Aardappelmoeheid (AM). Als gevolg van de
harmonisatie van de Fytorichtlijn en de AM
Bestrijdingsrichtlijn zijn er voor boomkwekerijproducten helemaal geen eisen meer van kracht. De
boomkwekerijsector heeft, voorsorterend op deze
situatie enige jaren geleden er voor gekozen om via
het Productschap Tuinbouw een verordening in te
stellen. Op basis daarvan blijft het verplicht om alle
boomkwekerijproducten te telen op AM vrije
percelen. Met het opheffen van het Productschap
Tuinbouw is deze verordening overgenomen door
het ministerie van Economische Zaken.
Verenigd Koninkrijk. Bij import van platanen wil het
VK garanties dat deze vrij zijn van ceratocysistis
platani. In overleg met de NVWA, Naktuinbouw en
de LTO vakgroep is voor export van platanen een
procedure opgesteld om aan die garantie te
voldoen. De Engelse PD heeft met het voorstel
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Voor de bloembollensector zijn in samenspraak met
de handelsgroepen van iBulb promotie programma’s
ontwikkeld voor West- en Oost Europa, Noord
Amerika en een aantal landen in Azië (Japan,
Taiwan), Australië en Mexico. iBulb onderscheidt een
drietal handelsgroepen, die in nauwe samenspraak
met de landengroepen van Anthos voor de
ontwikkeling van de promotiecampagnes zorgdragen. De uitvoering van alle promotieactiviteiten
ligt in handen van de drie iBulb medewerkers, die
gehuisvest zijn in het kantoor van Anthos.
Alleen in Japan en de Scandinavische landen wordt
nog samengewerkt met aldaar gevestigde bureaus.
De mediafiler die bereikbaar is via de website van
www.ibulb.org speelt een centrale rol in de uitvoering van alle PR activiteiten. Vandaaruit worden
meer dan 2000 redacties van dag- en weekbladen in
vele Europese en niet Europese landen bediend met
eigentijdse artikelen en fotografie, waarmee de
consument gestimuleerd wordt om bolbloemen,
bloembollen en bollen op pot te kopen.
In 2013 hebben Anthos, de VHG en de LTO
Vakgroep Bomen en Vaste Planten de stichting
iVerde opgericht. Begin 2014 heeft iVerde haar
eerste promotionele activiteit uitgevoerd, gericht op
het agenderen van het belang van groen in relatie
tot de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
2014. Na de overname van het productschap is
gestart met de promotionele activiteiten in het kader
van De Groene Stad en The Green City. Via websites
www.degroenestad.nl en www.thegreencity.com
social media, lezingen en of bijeenkomsten wordt
het belang van groen onder de aandacht gebracht
van diverse stakeholders. iVerde heeft in 2014 van
het PT ook goedkeuring gekregen op de ingediende
projectvoorstellen ‘De Groene Stad Promotie’ en ‘De
Groene Agenda’. Met FloraHolland is een convenant
gesloten voor een aanvullend financieringsverzoek
bij Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. Deze
aanvraag is eind 2014 gehonoreerd, waarmee een
viertal projecten uitgevoerd wordt waarbij de

maatschappelijke en economische baten van groen
in relatie tot gezondheid, welzijn en stedelijke
ontwikkeling centraal staan. Valorisatie is hierbij van
belang, het onderzoek moet leiden tot kennis
waarmee bedrijven beter en gerichter boomkwekerijproducten kunnen vermarkten. iVerde is in
2014 ook gestart met het inrichten van de
beeldbank. Circa 20.000 beelden uit het voormalig
PPH bestand zijn ingevoerd in de Mediafiler, dat
toegankelijk is voor iedere gebruiker via de iVerde
website. Verder faciliteert iVerde sinds 2014
Perennial Power. Dit initiatief van de Vereniging van
Vaste Plantenkwekers is gericht op promotie van
vaste planten. Dit initiatief wordt voortgezet en kent
inmiddels circa 30 deelnemers. Meer informatie is te
vinden via www.perennialpower.nl
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Plantgezondheid | Duurzaamheid | Kwaliteit
Voor de financiering van onderzoeksprojecten
gericht op de bloembollensector wordt gebruik
gemaakt van de diensten van iBulb, dat daarvoor
jaarlijks een bedrag van 0,3 mln. euro budgetteert.
Dit budget wordt alleen gebruikt voor het helpen
oplossen van vraagstukken die de handel raken en
die vooral een relatie hebben met fytosanitaire- en
afzetgerichte vraagstukken. Er is een beperkt deel
van het budget ingezet, temeer omdat
productschapsgelden nog konden worden besteed
aan technisch onderzoek. Uit het onderzoeksbudget
van iBulb is o.a. een bijdrage geleverd aan het
Research Programma, dat in opdracht van Anthos
door professor Bill Miller wordt uitgevoerd op Cornell
University in Ithaca. Het onderzoek richt zich op
bloembollen en vaste planten en het wordt in
belangrijke mate gefinancierd door de exporteurs die
in Noord Amerika actief zijn (0,15 mln. euro), terwijl
de resterende 20% uit het iBulb budget afkomstig is.

Gebleken is dat er bij het productschap in het
Financieringsfonds Boomkwekerijproducten nog een
restant bedrag van ongeveer 600.000 euro
beschikbaar was, dat ingezet kon worden voor het
uitvoeren van product technisch onderzoek. Vanuit
de Raad voor de Boomkwekerij is een call uitgezet
om sectorgenoten uit te nodigen ideeën voor
onderzoeksprojecten aan te dragen die in een
koepelproject in samenhang met elkaar uitgevoerd
kunnen worden. In totaal zijn er 44 onderzoeks-

De onderzoekscommissie van Anthos heeft in 2014
een onderzoeksproject goedgekeurd dat verband
houdt met de verspreidingsroutes van Strawberry
Latent Ringspot Virus (SLRSV) in lelie en een project
dat zich richt op een duurzame aanpak van
tulpengalmijt. Daarnaast is een drietal onderzoeken
uitgevoerd in reactie op het onderzoeksrapport van
Greenpeace over residuen van gewasbeschermingsmiddelen die bij de retail aangetroffen zijn op
bloembollen, bollen op pot en boomkwekerijproducten. -zie hoofdstuk Duurzaamheid-

voorstellen ingediend, waarvan er 25 zijn
gehonoreerd. Hiermee wordt het laatste restant van
beschikbaar PT-budget voor onderzoek ingezet. Voor
de toekomst zullen alternatieve financieringsmethodieken moeten worden gevonden om op
sectorniveau fundamenteel, strategisch en praktijkgericht onderzoek te kunnen financieren.

In het kader van het Innovatie en Demonstratie
Centrum Duin en Bollenstreek (IDC) heeft Anthos in
2014 drie businesscases ingediend, te weten;
‘Demonstratie over luchtstromen in zeecontainers’,
‘De invloed van hormonen op de knopvorming van
lelie’ en ‘Next Gen Sequencing’ (is een nieuwe toetsmethode waarmee met een aantal bolgewassen
ervaring wordt opgedaan). Samen met onderzoek,
onderwijs en organisaties uit de regio Greenport
Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector.

In 2014 heeft Greenpeace een rapport gepubliceerd
over de residuen van gewasbeschermingsmiddelen
die aangetroffen zijn op bloembollen, bollen op pot
en boomkwekerijproducten die bij de retail gekocht
zijn. Doel van Greenpeace is om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, en dan met name de
neonicotinoïden die schadelijk zijn voor bijen, in de
sierteelt terug te dringen c.q. te verbieden. Op
initiatief van Anthos is PPO een onderzoek gestart
om in beeld te brengen of het logischerwijs
verklaarbaar is dat deze residuen op de betreffende

Duurzaamheid
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is het middel niet meer toegelaten en moet de
sector op zoek naar alternatieve middelen.

gewassen met de gevonden waarden worden
aangetroffen. Daarnaast zijn in opdracht van Anthos
door Proeftuin Zwaagdijk bij retailers in Nederland
en Duitsland monsters genomen om vast te stellen
welke residuen daarop aanwezig zijn. Verder heeft
Anthos, in afstemming met de KAVB, de LTO
Vakgroep Bomen en Vaste planten en Tuinbranche
Nederland, Greenpeace uitgenodigd voor overleg. In
de loop van 2014 bleek dat diverse retail ketens,
onder andere in Duitsland en de Verenigde Staten,
als gevolg van de Greenpeace acties strikte eisen
zijn gaan stellen aan hun toeleveranciers om voor de
toekomst mogelijke imagoschade te voorkomen.
Anthos heeft verklaringen opgesteld die de leden
kunnen gebruiken in de richting van hun afnemers.
De eisen van sommige retailers gaan soms zo ver
dat leveranciers met ingang van 2015 moeten
verklaren dat op de geleverde producten geen
neonicotinoïden gebruikt zijn. Omdat toepassing van
neonicotinoïden wettelijk wel is toegelaten, worden
handelsbedrijven feitelijk met een eis van de retail
geconfronteerd waar onmogelijk garanties voor
afgegeven kunnen worden. Anthos heeft PPO
verzocht om een voorstel uit te werken voor het
ontwikkelen van een ‘Residu Indicator’ voor
handelsbedrijven. Met behulp daarvan kunnen zij de
retail informeren in hoeverre aangetroffen residuen
verklaarbaar zijn op basis van wettelijke toelatingen.
Dat laat onverlet dat producenten initiatieven zullen
moeten nemen om aansluiting te zoeken bij
bestaande certificeringsprogramma’s, zoals MPS,
Milieukeur, Groenkeur of SKAL. Voor die certificerende instanties is het echter van belang dat hun
programma’s praktisch werkbaar en voldoende
robuust te maken, waardoor ze aansluiten bij de
vragen uit de markt.

Kwaliteit
Anthos participeert in de besturen en adviesorganen
van de BKD en de Naktuinbouw en kan daardoor
direct invloed uitoefenen op het sectorale kwaliteitsbeleid voor de bloembollen- en boomkwekerijsector.
Voor de droogverkoop in de bloembollensector
bestaat de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland
(SKBH), die in de richting van consumenten en

detailhandel extra waarborgen geeft ten aanzien van
de kwaliteit van het product. Anthos voert het
secretariaat van deze stichting. In 2014 zijn o.a. de
volgende resultaten geboekt:
Dankzij 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 2014 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) tegen het licht gehouden.
Anthos heeft gezamenlijk met andere koepelorganisaties en de betreffende keuringsdiensten het
initiatief genomen om door de Radbouduniversiteit in
Nijmegen een wetenschappelijk onderzoek uit te

Actellic. In 2014 is de toelating voor Actellic
vervallen. Dit gewasbeschermingsmiddel wordt veel
toegepast tijdens de bewaring van bloembollen bij
de handelsbedrijven. Het bestrijdt onder andere
tulpengalmijt, een organisme dat in de USA en
Canada de quarantaine status heeft. Anthos heeft,
naast alle inzet die de KAVB op dit dossier pleegt, de
NVWA verzocht om vanwege het exportbelang de
toelating voor Actellic niet in te trekken. Desondanks
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laten voeren naar de positionering van de
plantaardige keuringsdiensten in het publieke
domein. Daarnaast wordt intensief overleg gevoerd
met de overheid en een actieve lobby uitgevoerd
richting de politiek. De sectoren zijn immers van
mening dat de huidige keuringssystematiek goed
aansluit bij de vragen uit de markt en belangrijke
waarborgen biedt voor het behoud van onze
exportpositie.

56% daarvan was soortecht. Bij enkele winkels
werden zelfs percentages vastgesteld die varieerden
van 14% tot 47%. Gelukkig was het op andere
plaatsen beter gesteld met de soortechtheid en in
enkele gevallen werd een score van 100% bereikt.

In opdracht van de SKBH zijn in 2013 monsters
getrokken bij verkooppunten op de Bloemenmarkt in
Amsterdam en bij retailers in Nederland, België,
Duitsland en Frankrijk. Het doel daarvan is om meer
inzicht te krijgen in de kwaliteit van het product dat
aan de consument ter verkoop wordt aangeboden.

Binnen het kader van haar reguliere controlewerkzaamheden heeft BQ Support bij de deelnemers
aan de stichting 124 verpakkingen bemonsterd. Van
de in totaal 1157 bollen bloeide 95% en het

Resultaten monstertrekking Deelnemers
Stichting Keurmerk Bloembollen Holland

Resultaten monstertrekking Bloemenmarkt
De eerste monstertrekking die op 29 mei 2013 is
uitgevoerd, gaf ronduit bedroevende resultaten. Er
zijn toen 58 verpakkingen tulpenbollen aangekocht
met een totaal van 578 bollen. Daarvan bloeiden er
slechts negen en die bleken alle niet soortecht te
zijn. Vervolgens zijn er op 2 juli 2013 op de
Bloemenmarkt opnieuw monsters getrokken. Toen
zijn 56 verpakkingen met in totaal 560 bollen van de
nieuwe oogst aangekocht en daarvan bloeide 94%.
Helaas was maar 18% soortecht. De SKBH heeft de
Gemeente Amsterdam tot tweemaal toe in kennis
gesteld van deze bedroevende resultaten, maar de
gemeente heeft te kennen gegeven geen middelen
tot haar beschikking te hebben om hiertegen op te
treden.

percentage soortecht bedroeg 88%. In die gevallen
waarin een ander soort in de verpakking werd
aangetroffen, is naar de mening van BQ Support
voor een juiste vervanging gezorgd.
Het bestuur van de SKBH heeft besloten om in 2016
opnieuw monsters te laten trekken bij de grootwinkelbedrijven. Daarnaast heeft de stichting bij
iBulb het verzoek neergelegd om een promotieplan
te ontwikkelen dat erop gericht moet zijn om de
consument beter en gerichter te informeren over de
momenten waarop zij de verschillende bolgewassen
wel en niet moeten kopen. Tevens is Anthos
voornemens om over de verkoop van bloembollen
bij de verschillende toeristische trekpleisters in
Nederland overleg te voeren met NBTC Holland
Marketing, het voormalige Nederlands Bureau voor
Toerisme.

Resultaten monstertrekking Grootwinkelbedrijf
In opdracht van het bestuur van de SKBH heeft BQ
Support monsters getrokken bij 16 verschillende
grootwinkelbedrijven in Nederland, Duitsland, België
en Frankrijk. Daarvoor zijn 25 vestigingen bezocht
en in totaal zijn er 145 consumentenverpakkingen
aangekocht. Het assortiment richtte zich vooral op
tulpen, narcissen en hyacinten. Van de 1937
gekochte bollen bleek 87% te bloeien, maar slechts
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Anthos is werkgeverspartij in de CAO voor de
Groothandel in Bloembollen, de CAO Open Teelten
en de Colland CAO. In de eerste twee genoemde
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 ook in de
toekomst voldoende gekwalificeerde mensen kiezen
voor een loopbaan in de bloembollen- danwel
boomkwekerijgroothandel. Ten aanzien van de
factor arbeid zijn mede door de inzet van Anthos de
volgende resultaten geboekt: In 2014 is een nieuwe
CAO voor de Groothandel in Bloembollen afgesloten.
Deze CAO heeft een looptijd van twee jaar en
eindigt op 30 juni 2016. Omdat de vakbonden lang
hebben vastgehouden aan de forse looneis van 3%
per jaar, hebben de onderhandeling- en langer
geduurd dan gebruikelijk. Uiteindelijk is een
loonsverhoging overeenkomen van 1,5% per jaar en
is afgesproken dat verlof voor doktersbezoek niet
meer wordt doorbetaald en de werknemers per jaar
een halve dag extra vrij krijgen.
In 2014 is een nieuwe CAO Open Teelten afgesloten.
Deze CAO heeft een looptijd van een jaar en eindigt
op 30 juni 2015. Bij de totstandkoming van de cao
Open Teelten is de omzetting van Gelegenheidsarbeid naar Piekarbeid bepalend geweest. Voor
enkele sectoren die onder deze CAO vallen, was het
belang hiervan dermate groot, dat andere belangen
–zoals die van de boomkwekerijsector– bij de onderhandelingen in het gedrang zijn gekomen. Er is een
loonsverhoging overeenkomen van 1,5%.

Zekerheid en de BeZaVa is een goed bezochte
ledenbijeenkomst georganiseerd.
Gezamenlijk met andere sectoren is de
ontwikkelscan verder uitgewerkt. Ondernemers en
medewerkers worden hiermee ondersteund bij het
beantwoorden van vragen over kennis en kunde in
relatie tot de verschillende functies binnen de
sector. De ontwikkelscan is te vinden op
www.boomkwekerij.ontwikkelscan.nl en
www.bloembollen.ontwikkelscan.nl
De Boomkwekerijsector beschikt over een eigen
scholingsconsulent. Anthos is als werkgeverspartij
betrokken bij de financiering en aansturing van de
scholingsconsulent. Deze heeft als taak de scholing
en ontwikkeling te bevorderen van ondernemers en
zijn medewerkers van productie- en handelsbedrijven.

Zowel voor de boomkwekerijsector als de
bloembollengroothandel, is in 2014 een nieuw
functiewaarderingsysteem ontwikkeld, dat in 2015
ingevoerd zal worden. Anthos heeft in 2014 vele
ondernemersvragen beantwoord over toepassing
van de CAO en op het gebied van arbeidszaken.
Over de gevolgen van de nieuwe Wet Werk en
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bloembollensector, verenigd in de Stichting
Rechtvaardige Verdeling Heffingsgelden, heeft het
PT verzocht om de financiële gevolgen (plm. 6 mln.
euro) van de rechterlijke uitspraak in de zgn. SBC
affaire niet alleen af te wentelen op het PT
Financieringsfonds Bloembollen, maar ook de andere
financieringsfondsen daarmee te belasten. Het
verzoek is door het PT bestuur afgewezen. Het
stichtingsbestuur beraadt zich nog over mogelijk te
nemen juridische stappen.

In het veld van de belangenbehartiging zijn in de
Nederlandse tuinbouwsector een groot aantal
brancheorganisaties actief. Met vele van hen werkt
Anthos nauw samen, zowel op bestuurlijk-, als op
uitvoerend niveau.
Sectorplatform. De bloembollensector wordt
geconfronteerd met een aantal structurele
problemen die onder meer liggen op het gebied van
plantgezondheid, fytosanitaire vraagstukken, afzet
en kwaliteit. Tegen de achtergrond daarvan heeft
Anthos het initiatief genomen om een Sectorplatform
op te richten waaraan naast Anthos ook wordt
deelgenomen door de KAVB, de BKD, PPO, Proeftuin
Zwaagdijk, Hobaho en CNB.

Greenport Holland. Anthos is tezamen met een
aantal andere brancheorganisaties bestuurlijk
vertegenwoordigd in Greenport Holland (GPH), dat
gelieerd is aan VNO-NCW en dat onder voorzitterschap staat van Loek Hermans. Enerzijds richt GPH
zich op het uitvoeren van een lobby richting
overheid en politiek en anderzijds speelt zij een
sturende en coördinerende rol in de uitvoering van
het Topsectorenbeleid. Als gevolg van het wegvallen
van het PT is de financiering van dat topsectorenbeleid onzeker geworden, juist omdat de door de
overheid geëiste co-financiering door het
bedrijfsleven langs die lijn had moeten lopen. In
nauw overleg met de participerende brancheorganisaties wordt onderzocht in hoeverre
alternatieve financieringsmethodieken kunnen

Het platform heeft een ‘Mission Statement’
opgesteld en daarmee de sectorale agenda voor de
komende jaren ingericht. Op grond daarvan wil het
platform in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een sturende en coördinerende rol spelen bij
het oplossen van een aantal pre-competitieve
vraagstukken op voornoemde terreinen.
Productschap Tuinbouw. Het kabinet Rutte II heeft
in zijn regeerakkoord aangekondigd dat de PBO
structuur in Nederland in 2014 moet zijn opgeheven.
De gevolgen van dit besluit zijn voor de tuinbouwsector verstrekkend, vooral omdat met het
verdwijnen van het Productschap Tuinbouw ook
geen collectieve gelden meer beschikbaar komen
voor de financiering van sectorale projecten op het
gebied van Groen & Welbevinden, Voeding &
Gezondheid, Plantgezondheid/fytosanitair, Energie,
Arbeid en Biobased Economy. Het bestuur van het
productschap heeft zich in 2013 geheel gericht op de
ontmanteling van de organisatie, de overdracht van
taken en de financiële afwikkeling van de
verschillende financieringsfondsen. Anthos heeft zich
in de gesprekken daarover laten leiden door een
advies dat zij door advocatenkantoor Stibbe heeft
laten opstellen. Een aantal handelsbedrijven in de

worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan het instellen
van Interbranche Organisaties (IBO’s) die op projectbasis via een algemeen verbindend verklaring
verplichte financiering bij het bedrijfsleven kunnen
afdwingen.
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Het Algemeen Bestuur van Anthos verwacht dat voor
het instellen van een IBO en het avv’en weinig
draagvlak bestaat bij haar leden en neemt om die
reden een afwachtende houding aan.

boomkwekerijsector niet of nauwelijks meer over
enige vorm van sectorale marktinformatie.
De voorbereiding voor een nieuwe systematiek is in
2014 gestart.

KAVB/B4. Het streven was erop gericht om in 2013
de besprekingen over het nieuwe Handelsreglement
voor de Bloembollenhandel af te ronden. Het nieuwe
reglement zou minder detaillistisch zijn dan het
huidige en legt meer verantwoordelijkheid bij
marktpartijen zelf. Anthos heeft ook de positie van
het Scheidsgerecht in de onderhandelingen
ingebracht in die zin dat alle marktpartijen het
Scheidsgerecht om een uitspraak moeten kunnen
verzoeken en dat dit niet alleen meer is voorbehouden aan de leden van de KAVB. Daarnaast wil
Anthos een vereenvoudiging van de wijzigingsprocedure van het reglement. Naar het zich laat
aanzien zal de KAVB wel haar instemming willen
geven aan de laatstgenoemde wens van Anthos,
maar met de openstelling van het Scheidsgerecht
voor niet-leden wenst men niet in te stemmen.

Ook heeft Anthos via de Raad in 2014 een subsidieaanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen voor
het vernieuwen van de namenlijsten houtige
gewassen en vaste planten. Dit project wordt
begeleid door Marco Hoffman. De expertise en de
namenlijst zijn in 2014 overgegaan van PPO naar
Naktuinbouw. De voorbereiding voor nieuwe
namenlijsten zijn in 2014 gestart.

Utilysys. In de stichting Utilysys heeft Anthos samen
met de KAVB gewerkt aan de introductie van een
uniforme klapkrat, die vanwege zijn specifieke
eigenschappen breed inzetbaar is in de sector. In
2014 is de groep gebruikers uitgebreid. De stichting
zal haar inspanningen om tot een bredere inzet te
komen in de komende jaren voortzetten.
Edibulb. In de stichting Edibulb wordt samen met
andere sectororganisaties gezorgd voor de
standaardisering van codes en berichten in de
sector. 2014 is het eerste jaar dat de Stichting het
zonder de subsidie van het Productschap Tuinbouw
heeft moeten doen. De omschakeling naar private
financiering is dit jaar succesvol afgerond, de kosten
worden gedekt uit de contributie van de gebruikers
en bijdragen van belanghebbende organisaties.
Floricode. Via de adviesraad van Floricode wordt een
bijdrage geleverd aan de standaardisering binnen de
sierteeltsector. Dit jaar hebben vraagstukken rond
verdere ketenintegratie richting de retail en
internationalisering de agenda bepaald.

LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Met deze
producentenorganisatie in de boomkwekerijsector
vindt gestructureerd overleg plaats binnen de Raad
voor de Boomkwekerij. Onder de raad ressorteert
een aantal commissies en ook het Fytoplatform is
ingesteld onder de vleugels van de Raad. Binnen het
kader daarvan worden alle fytosanitaire vraagstukken van de boomkwekerijsector behandeld.

Hulpmaterialen. De Stichting Hulpmaterialen heeft

voor de boomkwekerijsector medio 2014 nieuwe
advies- prijzen voor fust gepubliceerd. Daarnaast
heeft deze stichting in 2014 onafhankelijk onderzoek
laten doen naar de kwaliteit van logokisten, om
zodoende behoud van kwaliteit te kunnen waarborgen voor de boomkwekerijsector. De resultaten
hiervan zijn behandeld binnen de stichting.

Anthos heeft via de Raad voor de Boomkwekerij in
2014 een subsidieaanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen voor het ontwikkelen van een
systematiek voor het verkrijgen van marktinformatie. Met het wegvallen van het PT beschikt de
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Eindejaarsbijeenkomst

Een groot aantal bloembollenhandelsbedrijven op de
Scandinavische landen en Polen heeft de
debiteurenbewaking en incasso onder gebracht bij
het betalingsbureau van Anthos.

De Eindejaarsbijeenkomst vond plaats op donderdag
18 december in het Louwman Museum en gastspreker was Aafje Nijman. Zij presenteerde de
trends van 2015 en 2016 op grond van door haar
uitgevoerde trendanalyses. Anthos voorzitter Henk
Westerhof gaf een terug- en vooruitblik op een
aantal actuele thema’s. Er waren 222 gasten
aanwezig.

Incassobureau
De leden van Anthos hebben de mogelijkheid om
onbetaalde vorderingen in handen te geven aan het
incassobureau van Anthos. In 2014 waren ruim 108
zaken in behandeling, verdeeld over een groot
aantal landen.

Barometer Anthos
In 2014 heeft Anthos haar leden in de boomkwekerijsector via de barometer tweemaal
geënquêteerd. De uitslag hiervan geeft inzicht in
marktontwikkeling en knelpunten op het gebied van
export van boomkwekerijproducten. Resultaten
worden geanonimiseerd cijfermatige en visueel
teruggekoppeld aan leden.

Verkoopvoorwaarden
Anthos stelt voor diverse landen
verkoopvoorwaarden beschikbaar voor de
bloembollen- en de boomkwekerijsector, zorgt voor
de actualisatie en adviseert in het gebruik ervan.
Inkoop Energie
In 2014 is het laatste deel van het energievolume
voor de jaren 2016 en 2017 ingekocht voor de ruim
40 deelnemende leden.
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 2014 zijn ruim 1.400
aanvragen voor zo’n inspectie ingediend en
afgehandeld.

16

ENA
Anthos is samen met LTO vertegenwoordigd binnen
de European Nurserystock Association (ENA). De
ENA zorgt voor kennisuitwisseling tussen leden over
boomkwekerij gerelateerde vraagstukken.

kennistraject richting lokale overheden en
(landschap) architecten in het kader van de ‘De
Groene Stad’ aanpak. Doel is de opzet van een
lokale aanpak om het belang van groen op een
programmatische wijze te communiceren.

In 2014 zijn een 2 tal ENA werkgroepen gestart: te
weten “wetgeving plantgezondheid” en “promotie”.
De eerste werkgroep is erop gericht om namens
haar leden meer kracht uit te oefenen op Europese
beleidsvorming. Hierbij staat aandacht voor de
veranderende Europese wetgeving op het gebied
van plantgezondheid voorop. De werkgroep
promotie werkt aan een Europees voorstel voor
gezamenlijke promotie over het belang van groen.

Activiteiten Engeland
In september heeft Anthos in samenwerking met de
Nederlandse ambassade te Londen een inkomende
missie georganiseerd van Engelse en Ierse
(landschap) architecten. Door diverse leden van
Anthos te bezoeken heeft men kennis kunnen
maken met potentieel zakelijk relaties.

Activiteiten Roemenië

Afvalfonds Verpakkingen

Anthos heeft in april samen met enkele van haar
leden deelgenomen aan een handelsmissie onder
leiding van minister Ploumen. De focus lag hierbij op
ontwikkeling van de vruchtboomsector
(onderstammen) en groen in relatie tot stedelijke
ontwikkeling. In navolging hierop is in samenwerking met de Nederlandse ambassade te
Boekarest een kennistraject gestart richting lokale
overheden en (landschap) architecten in het kader
van de ‘De Groene Stad’ aanpak.

Anthos heeft in 2014 samen met LTO Vakgroep
Bomen & Vaste Planten exclusief een sectorafspraak
met het afvalfonds gemaakt, ten einde lastenverlichting te bewerkstelligen voor ondernemers.
Ondernemingen die per jaar 50.000 kg. of meer
verpakkingsmateriaal op de markt brengen, moeten
Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen.
E plant 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 van
handel in Boomkwekerijproducten omdat zij dit label
niet kunnen voeren. Anthos heeft in 2014 gegevens
achterhaald via leden en het ENA netwerk en
continueert haar werkzaamheden om te proberen
deze bestaande barrière te beïnvloeden.

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
een aan Anthos gelieerde stichting. Jaarlijks dragen
zij gezamenlijk plm. 1 mln. euro af. Besloten is om
een aanpassing door te voeren in de heffingsbedragen van een aantal producten, waarmee een
meer rechtvaardige verdeling van de kosten over de
diverse productcategorieën bereikt is.

Gouden Bondsspeld
Aan de heer Ruud Berbee is tijdens de
Eindejaarsbijeenkomst de Gouden Bondsspeld
uitgereikt vanwege zijn grote bestuurlijke
verdiensten voor Anthos.

Activiteiten Bulgarije
Anthos is in samenwerking met de Nederlandse
ambassade te Sofia in oktober gestart met een
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