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Waarom een nieuwe aanpak?

• Stroomlijnen van inspanningen bij aanpak 

knelpunten

• Verschillende routes duidelijker onderscheiden

• Meer efficiënte en effectieve besteding gelden 

Fonds Kleine Toepassingen

• Zichtbaar maken van inspanningen

• Meerwaarde uit samenwerking in Expert Centre 

halen o.a. bij toelatingsprocedurele knelpunten 



1. inventarisatie 

gewasbeschermings-problemen 

per sector

2. prioriteren en  (niet) 

chemische oplossingsrichtingen 

in beeld brengen 

3. Analyse totaal overzicht NL 

(sectoroverstijgend)

4. Totaal overzicht 

voorleggen aan 

toelatinghouders (TH) voor 

mogelijke oplossingen 

A. Oplossingsroute niet 

chemisch uitzetten (teelt 

of toedieningstechniek) 

in onderzoek 

5 en B: Inbreng in Internationale 

werkgroepen 

6. keuze oplossing + grove 

voorselectie en perspectief 

voor toekenning vanuit 

Fonds (intentieverklaring) 

C. Uitvoering onderzoek

7. uitwerken oplossingsroute D. Methode praktijkrijp

8. Definitieve toekenning 

vanuit Fonds. (Administratief)

9. Uitvoering onderzoek en 

aanvraag Ctgb

10 en E: Inbreng in 

Internationale werkgroepen 

Stappenplan voor een snelle en efficiënte oplossingsroute voor Speciality Crops



Stappenplan 

1. Elke sector brengt problematiek in beeld met 

prioriteit 

2. Zo mogelijk gewenste oplossing benoemen

3. Sectorbrede analyse van de problematiek

4. Breed wegzetten van problematiek voor 

oplossingen

5. Keuzes maken en aan de slag



Bij welke CEMP moet u zijn?

1. Akkerbouw, Hans de Keijzer (PA)

2. Vollegrondsgroenten, Miriam Breedeveld (LTO)

3. Uitgangsmateriaal, Gea Bouwman (Plantum)

4. Boomteelt, Jeanne van Beek (ZLTO)

5. Bollenteelt, Paul Venderbosch (KAvB)

6. Glasgroenten, Jeannette Vriend (LTO)

7. Sierteelt onder glas, Harmen Hummelen (LTO)

8. Fruitteelt, Jaco van Bruchem (NFO)



Wat doen de CEMP’s?

• Signalen vanuit achterban opvangen

• Afstemming zoeken met elkaar en deskundigen

• Werken aan tijdelijke oplossingen

• Werken aan reguliere toelatingen

• Internationale afstemming en samenwerking 



Wat doen toelatinghouders?

• Actieve stoffen ontwikkelen en EU goedkeuring 

aanvragen 

• Nederlandse teelten inclusief speciality crops zo 

veel mogelijk meenemen in zonale aanvragen en 

aanvragen MRL indien nodig

• Technische ondersteuning en advisering bieden 

via handel en rechtstreeks

• Via Nefyto expertise rondom toelatingsprocedure 

delen in Expert Centre



Wat doen toelatinghouders meer specifiek?

• Onderzoeken van voorgestelde oplossingen op 

haalbaarheid

• Aandragen van andere mogelijke oplossingen

• Meenemen van knelpunten bij reguliere 

aanvragen (indien mogelijk)

• Bij veranderingen: communicatie met markt zodra 

mogelijk

• Met kennis en mankracht aanvragen 

ondersteunen


