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Rol NVWA in ECSC 

Adviseren, faciliteren, stimuleren samenwerking, coördineren 

internationaal, oplossingsgericht. 

• Loket Kleine Toepassingen  
– Henk Boesveld en Martine van IJzendoorn 

• Secretariaat Fonds Kleine Toepassingen 
– Martine van IJzendoorn en Dorin Poelmans 

• Kleine toepassingen Internationaal 
– Johan Roman en José van Bijsterveldt 

• Stuurgroep ECSC 
– José van Bijsterveldt 

 

 



Het EU speelveld van samenwerking 

Ieder land kent zijn kleine toepassingen 

• Doel:  

– Delen van kennis 

– Samenwerking of uitwisseling 

• Sinds 2002 Expert Group on Minor Uses actief -> algemene 
oplossingen KT 

• Werkgroepen (CEG): fruit, groenten, siergewassen 

– Leden: sector en overheid (NVWA) 

– Financiering van projecten (NL Fonds KT) 

 



Wat is er tot nu toe bereikt? 

• Toelatingen in NL gerealiseerd, d.m.v. uitruil van Fonds KT 
gegevens met studies uit andere lidstaten. 

• Voorbeelden: 

– Vertimec in framboos, braam, Oosterse bladkolen en bonen onder 
glas 

– Calypso in framboos en braam 

– Steward in sla onder glas en bessen 

– Certis CIPC in schorseneer 

– Stomp in o.a. kruiden 



EU meer in ECSC 

Ontwikkelingen 

• Uitbreiding van sectorgerichte werkgroepen (CEG)  

• Projecten 2012 in CEG 

 -> sneller beschikken over data uit andere LS of samenwerken 

• Nieuwe middelen: in een vroeg stadium direct samenwerking 
zoeken met andere LS en toelatinghouder 

• Zonale aanvraag voor kleine toepassingen -> gelijk speelveld 

• Inzet sector belangrijk 



EU database Minor Uses: 

• Belangrijk instrument in samenwerking 

– Overzicht van gewasbeschermingsproblemen in EU 

• EUMUDA http://www.eumuda.eu/ 

• In ontwikkeling: 

– Overzicht van alle kleine teelten in EU 

– Afgeschermd deel voor projecten nog niet toegelaten 
producten 

– Beschikbaar onderzoek 

http://www.eumuda.eu/


IPM netwerk 

Ontwikkelingen (3) 

• Zowel in ECSC als internationaal ook niet-chemische 
maatregelen in beeld brengen 

• Op te richten ERA netwerk IPM Minor Uses 

• Ook niet chemische maatregelen ontwikkelen of 
beschikbaar maken voor kleine toepassingen via 
internationale samenwerking 

• NL (NVWA) zal deze groep trekken 

 



Meer ECSC in EU 

Ontwikkelingen 

• Uitrol soortgelijke werkwijze ECSC in Europa 

• Structurele inventarisatie van de 
gewasbeschermingsproblemen 

• Oplossingen zowel chemisch (CEG) als niet-chemisch 
(ERA net IPM) in kaart brengen. 

• Samenwerkingsprojecten en zonale aanpak 

 




