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1. Nieuw Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen 
Eind 2015 werd de laatste horde in de definitieve vaststelling voor een nieuw Fonds Kleine 
Toepassingen genomen. Toen werd duidelijk dat de Europese Commissie geen bezwaren 
had tegen de subsidieverstrekking.  
Het Fonds wordt voor de helft gevuld uit een financiële bijdrage van het Ministerie van EZ, 
een kwart door de primaire sector en een kwart uit een financiële bijdrage van Nefyto. Het 
Fonds heeft een looptijd tot en met 31 december 2019 en beschikt over €400.000,- per jaar.  
 
Zie: Persbericht Expert Centre, 20-1-2016  
 
 

2. Nieuwe toekenningen Fonds 
In de eerste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn negen aanvragen voor financiële 
ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van 
€170.000,-. 
De volgende aanvragen zijn gehonoreerd voor diverse middelen ter bestrijding van: 
 

 Onkruid in kleinfruit, aardbei, druiven, noten, kiwi, asperge, onbedekte 
bloemisterijgewassen, vaste planten en veredeling en zaadteelt van diverse gewassen 

 Onkruid in rettich 

 Trips in veredeling en zaadteelt van diverse gewassen 

 Valse meeldauw en tak-Phytophthora in boomkwekerijgewassen 

 Straatgras in boomkwekerijgewassen 

 Onkruid in sorghum 

 Sclerotinia in bonen met peul 

 Onkruid in dahlia en knolbegonia 

 Vuur in iris en tulp 
 
Zie: Persbericht Fonds Kleine Toepassingen, 26-1-2016 

http://www.specialitycrops.eu/documents/persberichten/persbericht-ecsc-groen-licht-voor-nieuw-fonds-kleine-toepassingen-gewasbeschermingsmiddelen-2016012.pdf
http://www.specialitycrops.eu/documents/persberichten/persbericht-fonds-nieuwe-toekenningen-fonds-kleine-toepassingen-gewasbeschermingsmiddelen-20160126.pdf
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3. Toegekende projecten 2015 
In 2015 is door de sector een uitgebreide inventarisatie van gewasbeschermingsproblemen 
uitgevoerd, waarna de toelatingshouders de mogelijke oplossingsrichtingen hebben 
aangegeven. De stuurgroep heeft zich gebogen over de keuze van de projecten, waarbij een 
zorgvuldige afweging gemaakt wordt en met de volgende criteria rekening wordt gehouden: 
 

 Perspectief op een daadwerkelijke toelating in het geval de oplossing een 
gewasbeschermingsmiddel betreft;  

 Zijn er alternatieve maatregelen beschikbaar; 

 De oplossing draagt bij aan de vergroening van de gewasbescherming; 

 Zijn er afspraken over het potentiele project gemaakt of te verwachten in internationale 
werkgroepen; 

 Het aantal problemen dat met het project wordt opgelost;  

 De status van het aanvraagdossier: in welke fase van het toelatingstraject verkeert het;  

 Hoe verhoudt de aangedragen oplossing zich tot de wens van de sector. 

 Evenwichtige verdeling over de diverse sectoren en toelatingshouders. 
 

De projecten die voor 2015 zijn toegekend en waar het Expert Centre zich op nationaal en 
Europees vlak in het bijzonder sterk voor zal maken zijn de volgende: 
 

 Aanhaken bij een internationaal samenwerkingsproject voor een herbicide ten behoeve 
van een toelating in Nederland in sierteelt, diverse groente gewassen en de 
veredelingsteelt en zaadproductie; 

 Werken aan realisatie van toelatingen of realisatie van uitbreiding van toelatingen van 
vijf fungiciden, twee insecticiden, drie groeiregulatoren, twee middelen tegen 
bodemplagen en een herbicide. Met deze projecten worden knelpunten opgelost in één 
of meerdere van de volgende gewasgroepen: bloemisterij- en boomkwekerijgewassen, 
bloembollen, fruitgewassen, uitgangsmaterialen vollegrondsgroenten en glasgroenten. 

 
In alle projecten is veelal nauwe samenwerking tussen de CEMPs, de toelatingshouder en 
het Loket kleine toepassingen bij de NVWA. 
 
José van Bijsterveldt / Martine van Ijzendoorn (NVWA) - loketkleinetoepassingen@minlnv.nl  

 
 

4. Europese Commodity Expert Groups  
Op het Europese speelveld van de speciality crops zijn Commodity Expert Groups actief. Het 
aantal landen en de mate van inzet en inbreng neemt jaarlijks toe. Inmiddels is een netwerk 
ontstaan dat goed bruikbaar is voor het efficiënt realiseren van toelatingen. In deze 
werkgroepen bespreken de deelnemers hun knelpunten in de gewasbescherming: welke 
oplossingsrichtingen zijn er en waar liggen mogelijkheden tot uitwisseling van gegevens of 
mogelijkheden voor een samenwerkingsproject. Doel is vooral om “dubbelwerk” te 
voorkomen en van elkaar te leren. Vanuit het Expert Centre nemen de NVWA en de CEMPs 
deel aan deze werkgroepen. Nederland neemt actief deel aan de groep voor de sierteelt, de 
groep voor groenten en fruit en een groep in oprichting voor zaden en uitgangsmateriaal. 
Daarnaast zijn er nog werkgroepen voor hop en rijst. De groepen komen 2 keer per jaar bij 
elkaar. Daarnaast wordt het opgebouwde netwerk regelmatig benut om informatie vanuit 
andere landen beschikbaar te krijgen. 
 

mailto:loketkleinetoepassingen@minlnv.nl
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Uitwisselen van onderzoeken en oplossingsrichtingen 
Centraal op de bijeenkomsten staat de uitwisseling en samenwerking. Oplossingen uit 
andere landen en hoe deze gerealiseerd zijn, is nuttige informatie om in Nederland mee aan 
de slag te gaan. Zo nodig worden samenwerkingsprojecten met partners uit andere landen 
opgestart. Toelatingshouders worden hier actief bij betrokken, want zonder 
toelatingshouders zijn geen toelatingen te realiseren. “Na elke bijeenkomst kom je terug met 
een lijst met mogelijkheden voor Nederlandse telers”, volgens Jaco van Bruchem, CEMP 
fruitteelt bij de NFO. Doel is vooral dat niet elk land opnieuw het wiel uitvindt, maar door 
samenwerking en kennisuitwisseling zo efficiënt mogelijk toelatingen te realiseren voor kleine 
toepassingen. Belangrijke instrumenten voor Nederland om te kunnen samenwerken zijn het 
Fonds Kleine Toepassingen en de overzichten van gewasbeschermingsproblemen van het 
Expert Centre.  
 
Samenwerkingsprojecten  
 

Middel  Teelten  Samenwerking  

Stomp 400 SC  o.a. kruiden, knolvenkel, 
knolselderij, rabarber, bleekselderij  

Aankoopstudies vanuit Duitsland, 
door Fonds gefinancierd  

Rizolex  Radijs bedekte teelt  Met Verenigd Koninkrijk d.m.v. ruil 
van studies in Chinese kool door 
het Fonds gefinancierd  

Steward  Steen- en kleinfruit, bedekte teelt 
van sla  

Aankoopstudies vanuit Duitsland, 
door Fonds gefinancierd  

Calypso  Braam en framboos  Ruil van studies met Duitsland, 
door Fonds gefinancierde studies 
in bessen  

Vertimec  Braam en framboos  Ruil van studies met Duitsland, 
door Fonds gefinancierde studies 
in bessen  

Vertimec  Veldsla, en bonen onder glas  Aankoop van studies vanuit 
Duitsland, door Fonds 
gefinancierd  

Tracer Bessen, braam en framboos Samenwerkingsproject met 
Verenigd Koninkrijk en België 

insecticide Bedekte teelt van sla, veldsla en 
kruiden 

Nog lopende 
samenwerkingsproject met België 

insecticide In groot aantal kleine groente en 
fruitgewassen 

Groot samenwerkingsproject t.b.v. 
een zonale aanvraag o.l.v. 
Nederland samen met 
toelatinghouder, België, Duitsland, 
Frankrijk en Verenigd Koninkrijk 

 
Jaco van Bruchem - jvbruchem@nfofruit.nl 
 
 

5. Lopende ECSC-projecten 
Sinds 2012 zijn jaarlijks door de stuurgroep projecten benoemd om knelpunten in de 
gewasbescherming op te lossen. Hierbij gaat het om meer dan 60 projecten. Met elk project 
worden 1 of meer knelpunten in de gewasbescherming die vanuit de teelt de hoogste 
prioriteit heeft gekregen opgepakt. Met deze projecten zijn ruim 1.000 van deze knelpunten 
opgepakt en voor een deel opgelost. Nadat de stuurgroep de projecten na een 
selectieprocedure gekozen heeft, wordt de uitwerking opgepakt. Per project gaan het Loket 
Kleine Toepassingen van de NVWA en een CEMP in overleg met de eigenaar van het 
middel om zo snel mogelijk tot een reguliere toelating te komen. De aanpak varieert van het 

mailto:jvbruchem@nfofruit.nl
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extra meenemen van kleine toepassingen in lopende uitbreidingstrajecten tot het opstarten 
van aanvullend toelatingsonderzoek. Niet alle projecten zijn succesvol. Zo bleken diverse 
middelen toch niet te registreren voor de knelpunten die aangedragen werden of kon een 
project niet opgepakt worden doordat eerst punten in het bassidossier opgelost moesten 
worden.  
Een groot aantal projecten is wel afgerond. Voorbeelden zijn de uitbreiding of toelating van 
Signum, Score, Tracer, Wing-P, Serenade, Dual Gold, Kerb etc. Op de site van het expert 
Centra zijn per gerealiseerd project nieuwsberichten geplaatst. 
 
Jaco van Bruchem - jvbruchem@nfofruit.nl 
 
 

6. Knelpuntanalyse 
Met een actueel overzicht kunnen toelatingshouders nagaan of er potentiele marktkansen 
zijn voor hun producten. Zeker kleine toepassingen kunnen regelmatig eenvoudig worden 
meegenomen bij registraties. Een actueel overzicht van knelpunten - dus marktkansen - is 
hierbij essentieel. Jaarlijks wordt dit overzicht door de CEMPs geactualiseerd. Hierbij wordt 
samengewerkt met de expert en stuurgroepen die de vereniging Agrodis per sector heeft 
opgericht (zie ook item 7 van deze nieuwsbrief) en met het loket Kleine Toepassingen van de 
NVWA. Tijdens de besprekingen van de knelpunten wordt niet alleen nagedacht over 
gewasbeschermingsmiddelen, maar ook over maatregelen om een knelpunt op te lossen. 
Het knelpuntenoverzicht wordt door het ECSC ook gebruikt om projecten te benoemen, waar 
alle partijen binnen het ECSC hun schouders onder zetten om deze tot een goede einde te 
brengen. U kunt knelpunten en wensen om te komen tot oplossingen via middelen of 
maatregelen sturen naar de CEMPs (voor contactgegevens zie de site van het ECSC) of 
naar Agrodis, agrodis@agrodis.nl 
 
Jaco van Bruchem - jvbruchem@nfofruit.nl  
 

 
7. Stuurgroepen Agrodis 

De vereniging Agrodis heeft voor de sectoren bloembollen, glastuinbouw en fruitteelt een 
stuurgroep opgericht. Voor de overige sectoren (akkerbouw/vollegrondsgroenten, boomteelt 
en uitgangsmateriaal) is een expertgroep samengesteld. De werkzaamheden van de stuur- 
en expertgroepen zijn erop gericht om een effectief middelen- en maatregelenpakket voor de 
teelten te realiseren. Een uitsluitend chemische aanpak blijkt al jaren niet bedrijfszeker te 
zijn, maar ook een uitsluitend biologische aanpak is bij lange na niet haalbaar gebleken. 
Kortom: om de problemen het hoofd te bieden, zijn alle ingrediënten nodig om tot een 
effectieve geïntegreerde aanpak te kunnen komen. De stuurgroepen doen dit in 
samenwerking met diverse andere organisaties, waaronder de sectororganisaties, CEMPs, 
toelatinghouders en overheidsinstanties, zoals: Ctgb, NVWA, ministeries.  
 
Informatie voor de stuurgroep bloembollen kunt u sturen naar bloembollen@agrodis.nl en 
informatie voor de overige groepen naar agrodis@agrodis.nl. 
 
Conno de Ruijter – agrodis@agrodis.nl  

 
 

8. EU Minor Use Co-ordination Facility 
Met de aanstelling van Jeroen Meeussen als Co-ordinator van de EU Minor Use Co-
ordination Facility, is deze Co-ordination Facility definitief van start gegaan. Hiermee is 
invulling gegeven aan de wens van de EU Lidstaten om op Europees niveau de kleine 
toepassingen te ondersteunen, zeg maar een Europees Fonds voor Kleine Toepassingen. 

http://www.specialitycrops.eu/documents/news.xml?lang=nl
mailto:jvbruchem@nfofruit.nl
http://www.specialitycrops.eu/documents/support/cemp.xml?lang=nl
mailto:agrodis@agrodis.nl
mailto:jvbruchem@nfofruit.nl
mailto:bloembollen@agrodis.nl
mailto:agrodis@agrodis.nl
mailto:agrodis@agrodis.nl
https://www.minoruses.eu/
https://www.minoruses.eu/
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De missie van de Co-ordination Facility is als volgt geformuleerd: 
 

Its mission is to enable farmers in the EU to produce high quality crops by filling minor 
uses gaps through efficient collaboration to improve availability of chemical and non-
chemical tools within an IPM framework 

 
Met de Co-ordination Facility wordt niet alleen een belangrijke impuls gegeven aan de 
noodzakelijke samenwerking tussen Lidstaten om oplossing te vinden voor kleine 
toepassingen, ook wordt het creëren van het gelijke speelveld voor wat betreft toelatingen 
voor kleine toepassingen, bevorderd. De Co-ordination Facility richt zich vooral op de 
coördinatie, stroomlijnen en verbeteren van bestaande activiteiten voor de kleine 
toepassingen, zoals deze plaatsvinden in de Expert Groups (zie item 4 van deze 
nieuwsbrief). 
De Co-ordination Facility is ondergebracht bij EPPO (European and Mediterranean Plant 
Protecton Organization) in Parijs, maar vormt geen onderdeel van deze organisatie. 
 
Website Co-ordination Facility: www.minoruses.eu  
 
Johan Roman (NVWA) - j.c.roman@nvwa.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-3-2016 

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  

http://www.minoruses.eu/
mailto:j.c.roman@nvwa.nl
mailto:ecsc@brabers.nl

