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1. Netwerkbijeenkomst: Stip op de horizon 
Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 4 oktober 2016 zette LTO-bestuurder en 
portefeuillehouder Plantgezondheid Joris Baecke de toon met de stelling: de primaire sector 
wil minder afhankelijk worden van chemie, maar met behoud van economisch perspectief. 
Specifiek ingaand op kleine teelten benoemde hij onder andere het belang van het behoud 
van slagkracht door eenvoudige, snelle procedures en lage financiële drempels, en daagde 
hij de Nederlandse overheid hiertoe uit om niet alleen richting Europa initiatief te nemen, 
maar ook in Nederland binnen de huidige wettelijke kaders stappen te durven zetten. 
 
Annemarie Breukers – abreukers@lto.nl 
 

 
2. Kleine toepassingen in Europese context 

“Nederland is groot in kleine toepassingen” roepen we, maar in Europa zijn we hierin niet de 
enige. Nederland kent weliswaar heel veel kleine toepassingen, maar ook andere landen 
hebben vaak onvoldoende middelen of maatregelen beschikbaar voor met name de kleine 
teelten. Sinds de oprichting in 2002 van de toenmalige Expert Group on Minor Uses, is 
Nederland actief op het Europese speelveld van de kleine toepassingen; aanvankelijk alleen 
vanuit de overheid. Sinds 2010 neemt ook de sector (CEMP’s) deel aan de internationale 
minor uses werkgroepen om samen te werken aan oplossingen voor de kleine toepassingen. 
Met de in 2015 opgerichte Minor Use Co-ordination Facility (MUCF1) wordt er meer structuur 
en ondersteuning gegeven aan deze internationale samenwerking. De MUCF is opgericht 
door de Europese Commissie en gehuisvest bij EPPO in Parijs. Naast financiering vanuit 
EU, dragen Frankrijk, Duitsland en Nederland financieel bij aan de Co-ordination Facility, in 
eerste instantie voor een periode van 3 jaar. Jeroen Meeussen is bij de MUCF aangesteld 
als coördinator.  
Tijdens de netwerkbijeenkomst van 4 oktober j.l. vertelde Jeroen Meeussen over de diverse 
werkzaamheden en de ambities van MUCF en wat het betekent voor Nederland. De MUCF 
beoogt gewasbeschermingsproblemen op te lossen door het meer stroomlijnen en 
verbeteren van bestaande activiteiten, zoals de samenwerking tussen de lidstaten en het 
toegankelijk maken  van informatie over oplossingen in andere lidstaten via de EUMUDA -
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database2. De MUCF ondersteunt de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen 
landen. Deze uitwisseling is waardevol en kan helpen bij het oplossen van problemen in 
Nederland. Daarnaast ondersteunt het MUCF in het stimuleren van harmonisatie als het gaat 
om uitbreiding voor kleine toepassingen conform artikel 51 (Uitbreiding van toelatingen voor 
kleine toepassingen) van de Verordening of de invulling van de definitie van kleine 
toepassingen. Harmonisatie bevordert het gelijke speelveld tussen landen. 
Voor het succes van de MUCF is een actieve bijdrage van alle lidstaten nodig en Jeroen 
Meeussen riep tijdens de Netwerkbijeenkomst van het ECSC ook Nederland op om actief bij 
te dragen aan: 
• het vullen van de EUMUDA database 
• deelname aan gezamenlijke projecten 
• kennisdeling m.n. over niet-chemische oplossingen 
• en vooral Europees te denken voor oplossen van kleine toepassingen. 
 
Natuurlijk gebeurt dit al, maar kleine toepassingen blijven aandacht vragen en Europese 
samenwerking kan bijdragen aan de oplossingen voor kleine toepassingen in Nederland. 
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3. Informatiebijeenkomst Nationale uitbreiding met Kleine Toepassing (NLKUG) 
Aansluitend op het ochtendprogramma organiseerden Ctgb en de NVWA een 
informatiebijeenkomst om geïnteresseerden bij te praten over alle veranderingen die de 
afgelopen jaren bij het Ctgb zijn doorgevoerd in de nationale toelating van kleine teelten en 
kleine toepassingen. 
De NVWA lichtte toe wanneer een teelt of toepassing klein is, en welke mogelijkheden er 
dan zijn voor aanvragen voor uitbreidingen in Nederland. 
Door het Ctgb werd met name het proces van de uitbreiding met kleine toepassingen 
(NLKUG) en het gebruik van de risk envelope-systematiek toegelicht en uitgediept aan de 
hand van voorbeelden. De vraag naar deze informatie was aangedragen door de 
stakeholders die deel uitmaken van het Expert Centre. De manier waarop Ctgb beoordeeld 
hoe de risico’s van kleine toepassingen binnen de toepassingen van de moedertoelating 
vallen (risk envelope beoordeling) roept nogal eens vragen op. Het inhoudelijke deel van de 
bijeenkomst spitste zich daarom ook daarop toe. 
In het NLKUG proces zijn het afgelopen jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd en daar 
werd eveneens een actueel overzicht van gegeven. 
 
Over het algemeen werd de bijeenkomst als zeer nuttig ervaren, vooral de informatie over 
proces en methodiek. Er werd ook duidelijk dat het belangrijk is dat bij de aanvraag teelt-
specifieke informatie wordt meegeleverd, bijvoorbeeld met fotomateriaal. Dat geeft 
praktijkinzichten, waardoor de meest passende modellen en methodieken voor deze teelt 
kunnen worden ingezet. De uitkomst van het middagdeel is dat vroege samenwerking en 
goede communicatie het aanvraagproces voor uitbreidingen met kleine toepassingen 
soepeler laten verlopen. Met de feedback die gegeven is tijdens de bijeenkomst zal worden 
gekeken of de processen nog verder verbeterd kunnen worden. 
 
Martine Lans - martine.lans@ctgb.nl 

 
 

4. Next Level 
De stemrondes over de toekomst van het ECSC tijdens de Netwerkbijeenkomst  (“Next 
Level”) leverden een levendige discussie op over onder andere de houdbaarheid van de 
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toelatingssystematiek voor kleine teelten, mogelijkheid tot stimulering van IPM en nut en 
noodzaak van Europese samenwerking. In de stuurgroep van het ECSC worden deze 
aspecten de komende tijd verder uitgewerkt. Ook de huidige werkwijze van het ECSC en de 
effectiviteit van de NLKUG zullen daarbij onder de loep worden genomen. Via de nieuwsbrief 
houden we u op de hoogte van de diverse ontwikkelingen. 
 
Annemarie Breukers – abreukers@lto.nl 
 
 

 
 

Wordcloud naar aanleiding van de stelling: “Bij next steps kleine toepassingen denk ik aan?”. 
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Informatie  

Voor informatie over het Expert Centre en/of deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met 
Jo Ottenheim, telefoon: 06 - 10 18 32 16; e-mail: ecsc@brabers.nl  
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