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Geachte heer, mevrouw,

LTO Nederland maakt graag gebruik van de mogelijkheid te reageren op het Besluit
Plantgezondheid, dat op 1 mei 2019 ter consultatie is aangeboden.
Voor de primaire sector is een goed functionerend fytosanitair stelsel onmisbaar voor de teelt
en afzet van de plantaardige producten. LTO Nederland vindt het daarom van groot belang
dat de organisatie en uitvoering van de nieuwe fytosanitaire regelgeving, als gevolg van de
nieuwe EU-plantgezondheidsverordening en EU-controleverordening, tijdig en zorgvuldig ter
hand wordt genomen. Momenteel is alleen nog de nieuwe wet Plantgezondheid en het Besluit
plantgezondheid uitgewerkt. Meerdere regelingen en besluiten moeten nog worden
uitgewerkt. Daar is nog maar kort de tijd voor, aangezien de beide Europese verordeningen
vanaf 14 december 2019 geïmplementeerd moet zijn.
LTO Nederland vind het van groot belang dat er een goed geïntegreerd systeem is van
keuringen en inspecties op basis van de wet Plantgezondheid, de Landbouwkwaliteitswet en
de Zaaizaad- en plantgoedwet. Dat systeem moet bovendien goed aansluiten bij de praktijk.
Met andere woorden: een haalbaar en betaalbaar systeem, waarin fytosanitaire inspecties,
kwaliteitscontroles en controles op soortechtheid op een goede manier met elkaar verbonden
zijn. De reeds bestaande overlegstructuren met keuringsinstellingen en het bedrijfsleven
spelen hierbij een belangrijke rol.
Een spoedige uitwerking van de afgeleide besluiten en regelingen is noodzakelijk. Voor het
vergroten van draagvlak en uitvoerbaarheid van de regelgeving roepen we op om deze
uitwerkingen zoveel mogelijk gezamenlijk met de keuringsdiensten en de plantaardige sectororganisaties te doen.
Een directe betrokkenheid van de plantaardige sectoren bij de totstandkoming van de
tarieven en de tariefstructuur betreffende de werkzaamheden in het kader van de
Landbouwkwaliteitswet en de Zaaizaad- en Plantgoedwet is zeer waardevol. Dit zorgt
namelijk voor draagvlak en acceptatie van de gehanteerde tarieven en het systeem. LTO
Nederland is daarom voorstander van het behoud van de huidige situatie waarin de
keuringsinstelling zelf de tarieven vaststelt (onder ministeriële goedkeuring). De
keuringsinstellingen hebben hierover namelijk direct contact met de sectoren.
Om risico's op gebied van fytosanitaire problemen te voorkomen is een helder en goed
georganiseerd handhavingsbeleid noodzakelijk. Bij dit handhavingsbeleid horen passende
maatregelen bij overtredingen. Bij het ontwerpen van maatregelen zijn we graag bereid u als
overheid, maar ook de NVWA en keuringsdiensten, te adviseren.
Hoogachtend,
LTO Nederland

