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Oorsprong

• NL is toonaangevend in speciality crops en 

geïntegreerde gewasbescherming

• 2010: oprichting ECSC

“Kennisnetwerk voor behoud & ontwikkeling 

kleine teelten”

• Doel:

Ontsluiting van 
informatie

Gerichte aanpak 
knelpunten

Verbetering 
efficiëntie



Werkwijze: ontsluiting van informatie

• ECSC website en nieuwsbrief

www.specialitycrops.eu

• Loket Kleine Toepassingen (NVWA)

• Helpdesk Ctgb

• Internationale samenwerking

http://www.specialitycrops.eu/


Werkwijze: prioritering van knelpunten (2012)
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Overzicht CEMPs

• Akkerbouw & vgg: Hans de Keijzer (BO akkerbouw)

• Fruitteelt: Jaco van Bruchem (NFO)

• Glastuinbouw: Jeannette Vriend (LTO)

• Bollen: Hille Hoogland (KAVB)

• Boomkwekerij: Peter van’t Westeinde (LTO)

• Uitgangsmateriaal: Gea Bouwman (Plantum) 



Werkwijze: hogere efficiëntie 

• NLKUG (2012): Nederlandse Kleine Uitbreiding 

Gewasbeschermingsmiddel

• ‘Risk envelope’ bepaalt omvang beoordeling

• Voorwaarden: 

– Kleine teelt

– Product heeft al een NL toelating



Realisatie

• Instrument: Fonds Kleine Toepassingen (FKT)

• FKT financiert:

– onderzoeks- en/of aanvraagkosten t.b.v. een 

toelating in Nederland (gb-middelen)

– ontheffingsprocedure op grond van art. 75 van de 

Flora- en faunawet (biologische bestrijders). 

N.B. Vanaf 1 januari 2017: Natuurwet



Realisatie: toelatingen in kleine teelten

• 2012/13: 13 nieuwe toelatingen

• 2014: 14 nieuwe toelatingen

• 2015: 10 nieuwe toelatingen

• 2016: 4 nieuwe toelatingen

t/m 2015: meer dan 100 knelpunten opgelost



Realisatie: knelpunten vs. oplossingen

• Totaal 876 knelpunten, waarvan:



Realisatie per sector



Realisatie: verloop in de tijd (cumulatief)



19.03.2012 



Trend: mega-stap of druppel…?

• Sinds 2012: 

– meer dan 60 projecten

– Daarmee zijn ruim 1.000 knelpunten aangepakt

• En toch…

– Aantal knelpunten blijft onverminderd groot

• Er komen steeds nieuwe knelpunten bij

• Bestaande knelpunten blijven onopgelost



Trend: mogelijke verklaringen

• CEMPs hebben beperkte capaciteit

• Industrie ziet geen brood in oplossingen

• Traject lijkt op voorhand onhaalbaar of strandt nog 

voor de aanvraag

Ja -> daarom werken we o.a. met projecten

Soms -> Fonds moet drempel juist verlagen

Ja, en dit zal in de toekomst niet eenvoudiger worden!



The road ahead…?


