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Spel zonder grenzen

• Spel tussen verschillende landen 

• Elementen van het spel
• Winnaars?



Nederland en/of EU?

• Ieder land kent zijn kleine toepassingen

• Problematiek in vele landen gelijk

• Grootste hobbel is het ontbreken van studies



Internationale samenwerking

• Start in 2002 met de oprichting van Expert Group on

Minor Uses

• Tot 2009 actief met een Technical Group North & 

South

• Tot op heden alleen de TG North deels nog actief

• Sinds 2009 Expert Working Groups

• OECD op mondiaal niveau



Kleine toepassingen of speciality crops in NL

• NL kent veel speciality crops

• Intensief grondgebruik

• Hoog kwaliteitsniveau producten

• Maximale opbrengst – vanwege
hoge kosten

• Geïntegreerde gewasbescherming – combinatie van 
maatregelen met specifieke inzet chemische 
middelen



Onderzoek

Overheid

Ctgb

Toelatinghouders

Stichting 

Trustee 

Bijzondere 

Toelatingen

CEMP – sector

Welke spelers in het NL actief?



Welke instrumenten heeft het ECSC beschikbaar?

• Loket Kleine Toepassingen

• Helpdesk Ctgb

• Fonds Kleine toepassingen

• Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

• Coördinatie van samenwerking tussen lidstaten van de centrale 

en noordelijke zone, NVWA en Ctgb

• Samenwerking met de zuidelijke zone

• Deelname aan de Expert Working Groups samen met sector



Internationale samenwerking – Het Spel

• Vertrouwen tussen landen

• Delen van kennis

• Deelname aan samenwerkingsprojecten 

• Ruilen van studies

• Grenzen stoppen niet bij Europa

• Zorg dat je meespeelt!



Spelregels

• Gewasbeschermingsproblemen goed in beeld

• Kennis van oplossingsrichtingen (chemisch en niet-

chemisch) in NL

• Over de grenzen heen kijken

• Fonds kleine Toepassingen

• Bereidheid tot samenwerking

• NL is internationaal 1 team = Expert Centre!



Gewasbeschermingsproblemen in beeld

• Goede overzichten per sector

• Inbreng in de internationale Expert Working Groups

– Verse groente

– Industriegroente

– Ornamentals

– Fruit

– ?

• Interactie met toelatinghouders/onderzoek

• Database



Rol van het ECSC

• Benut Fonds kleine toepassingen optimaal

• Inzet van Fonds gefinancierde studies

• Minimale inzet – groot resultaat voor EM&MP in NL

• Level playing field voor landen gelijk

• Voorbeeld voor aanpak binnen EU

• EU Fonds



En de winnaars zijn?


