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Geachte heer Arijs, 

Allereerst hartelijk dank dat wij ook dit keer weer onze stem hebben mogen laten horen na de 
bijeenkomst van 18 februari jl. 

Graag willen wij een aantal punten c.q. aandachtspunten toevoegen naar aanleiding van deze 

plenaire bijeenkomst: 

1. Als private laboratoria zien we dat Plant Health en Food Safety steeds meer naar elkaar 
worden toegetrokken in de dagelijkse praktijk. Een goed voorbeeld hiervan in onze 
ogen is de situatie van het laatste jaar richting Rusland. Vanuit Nederland worden veel 
groenten, aardappelen, fruit en bloemen geëxporteerd naar Rusland. Rusland maakt 
hierbij geen verschil of ze 'trips' aantreffen of 'residuen van gewasbeschermings
middelen'. In de discussie die we vanuit ons dochterlaboratorium AgriQ samen met de 
Russische autoriteiten hadden is dit ook gebleken. Men snapt ook niet waarom het ene 
onderwerp is geregeld in "Plant Healthregime" en het andere in de "Food Safetylaw". 

2. Als we naar de dierlijke ketens en naar de plantaardige ketens binnen de EU kijken, 
dan zien we ook duidelijke verschillen in werkwijzen en manieren van controleren. Waar 
HO in de plantaardige ketens nagenoeg volledig door de publieke sector moet worden 
gemonitord en gecontroleerd, zien we dit bij de dierlijke sector duidelijk meer richting 
privaat gaan (denk hierbij onder andere aan de controle op BSE). 
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Bovenstaande punten bekijkend, zien we dat het goed mogelijk zou moeten zijn, om Plant 
Health te positioneren onder de een grotere parapluorganisatie, namelijk een nationale 
autoriteit, waarin ook bijvoorbeeld voedselkwaliteit en diergezondheid is geschaard. Wellicht 
kan hier gekeken worden naar de nVWA zoals deze in Nederland wordt neergezet. 

Doorredenerend zou het dan goed mogelijk moeten zijn om private laboratoria op het gebied 
van ziekte beheersing in de plantaardige en dierlijke productieketens meer mogelijkheden te 
bieden delen van publieke taken te laten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwezig
heidsbepaling van aardappelmoeheid (lees: algemeen HO). De gegevens verbonden aan dit 
soort statusbepalingen door private laboratoria zouden dan door de landelijke PD's (geïnte
greerd in een nationale autoriteit) kunnen worden gebruikt bij toezicht en handhaving. 
Onze verwachting is dat zo een meer open speelveld ontstaat waarin private laboratoria 
kunnen opereren. Hiermee zullen de kosten voor monstername en analyse dalen voor zowel 
de primaire producten als de nationale overheden, en zal de innovatie op dit gebied geborgd 
blijven door continue sturing op prijs en kwaliteit vanuit de markt (beide punten zijn in het 
verleden reeds bewezen in Nederland). 

Wij zouden het op prijs stellen als u het bovenstaande weer mee wilt nemen in uw overweging. 

Hoogachtend, 

Namens BLGG AgroXpertus bv HLB bv 
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De heer Ing. H. Hekman MBA Mevrouw Ing. J. Peltjes 
Algemeen Directeur Directeur 
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