
Belang kwaliteitszorg in
AGF neemt snel toe
Exportmogeli jkheden meer en meer onder invloed van aanvullende eisen

Buiter andse afnemeís steLLen vdak

nanntlllende elrcn dan à€t Neder-

Iandse bioloíísthe prodvL 7n urÍLlen

sopenncrtten in sommise Eutopese

Londen alleen prod cte| die 8e9a-

rardeefi zonder mest ait de hio

f'le Buireiráid'e sonee'- en pàlsta

l-rrronr van tupermàri ten ste len tteeds
sirenqere eisen aan onze wrrkwjze van
soíteren en verpakken zo í€ t Koos
Bakker, dlfecteur ván qfootha'rde 0dii.
odin zet onqeveer een derde van de prc

ducten af  bui ten Nededand.  In to€ne
mende mate víagen onze leveraicle6 te

voldoen aai de HAcCP{icht ijnei, ofzj
vngen onseei  mln mum aan r icht i lner
op het gebied var hygiëne aan te legqer.
ook wat beÍeft de qeschelden opíag van
b o og sche en qangbar€ producten íe len
bu ten andse bedrjver soms íreigere
eiser dai de Nederlandse wetqeving vooÊ
schfijft, is Bakke6 eryaring
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0e tê €tsolgá n isatic Na uti us zette and€Ê
h;lf jaaf geleden een €igen kwaliteitszorg-
ryíeeÍn op.'Reden wás dat er, behalve de
eisen dievanuitd€wetqeving werden ge-
st€ld Íeeds mêerêisen vanuit de marktop
onsaftwamên, verteltdirccteurJos Lee-
ters.'Zohebbeneenáántal grcteEuropese
su pêfmaíktên h un vooeaarden voof hy-
giëne en socia le nomen vastqelegd in de
EufepGAB waa óij GAP staat voor Good
Agíicu tuía Práctice.Alle lev€lanciers, dus
ookde gangbare, moeten aan deze eisen
vo doen. Individuel€ afn€me15 waar wU
aan leveren stellen ookzo hun eisen. Wi
hebben alle noímenstelsels b€studeerd,
gebu ndeid en v€rt3áld in e€n kwaliteits-
zorqsyÍeem voor onz€ leden. Nautilustelt
i middels I 2s leden, wáa ruan tweederde
. F evolênd, de bakeímatván de coop€G
tie, qevestigd isen €en deíde in d. rcst van
Nedeíánd.'l'/et 150 heeft dit kwaliteits
zorqsyíeem in dircctezln niets te maken,
e9t Leete6 uit.'lS0 heeft betíekking op
procedurcs rondom de dienstv€rlenirg var
je bedrijÍ zoals hetvoercn van deadÍninis-
trztie en d€ omqanq met klanten.'

Geldê
Wi.rt Poí€Íra, telerin deW eingemêef,
normt het'e€r sood qekte dat alles wordt
geconÍo eerd opv€iliqh€id en hygiëne.'Wij
teleó jrbe4slavoorde Erqelse ma*t. De
ta wordt hierop h€t b€d rijfveryakt. onze
Ei9€lre afnemeí komt hier contrclercn of er
r rdent hetveípakken welhygiënisch wordt
qe,erkt Persoor tkvind ik dat noga oveÊ

P3s:ena €vert rodebieten en peen aan de
l, lee sápv€rwef k€nde industie. 5apprc-
:--.ten nellen specifleke eirn aán het
-  : .a : igeh: l te  en hetqeha teaan dfoge
!:.' D€p:rti.lenwordenalvoÊnstetrans
]:ie'en beíÍioníerd. Het morí€r wodt ln
\e!eaand ofDuits and ondeuocht. Poíe
"; :e. ra:q r iÍa;tgeh,lte beÊiken we
-_:. .r lruzevan de juiste 6sen, qecom
: _-'3 met ee. lage bemestinq'.

r-.-rs bemo€ €n zich ook ln toenemen
::  - : :e  met  teel t technische zaken,  sde

Nfindr in p€€n loog houden doÍ iutsre msn
keus en rdge benedins foio Hons D'ir$rm

etuaring van Postema. Hijspreekt in ditop-
zicht overeen tr€nd. D€ belánqste I nq van
de afneme|s íichtzich onder meerop het
qebruik van de perceler in voorgaande ja
rcn, devoorvruchten het gebf uik!án bio
loqische gewasbeschermirgsmiddelen.
Gíoothandel Eostaheeft eenzzntálbui-
tenlardse supermaíkten ais klant die expli
ciete ádditionelevoorwaarden aar de teelt
ván Neder aidse biologische producten
ste l€n.  Deze e isen staan zwartopwi t ,
vert€lt d irccteur Volkert Ergelsmar. 85
píoc€ntvan de omzet van Eosta is aíkom-
íig ván expo(van qroentên ên Íveelover
zees)fruit. H€tEKo keurínerkwordtdoof
consumerten van buitenlardse supeÊ
markten onvoldoende herkend. 0ieconsu-
mentenzullen meestala leen het eigen
nationa € keu merk he*ennen. 0m die rc-
den koÍnt hetvoordat buitenlandse afne-
m€|s h! n eiqen cedificeÍende oqan isatie
aanwrjzen en erdubbe gecertificeed
woídt. ook aanvullende eisen spel€n een
Íol in de beíissinq dubbel te certlíceren.
Het gaat bivooóeeld om eisen ter aan,
zien €n m€stqebru k.In p aatsvan drijf-
Ín€stwi leer  aantá vai  onze k lantêndat
er gêcoÍnpoíeerde mest wordt gebÍrikt,
dit in verband met de E. coli bacterie. Som-
ín igêklantenvlndendeSka nor ínonvol
doend€ voorwat beÍeÍ1 deomschakeling

van qla5tuinbouwbedrijven. De grond on-
dereer kas waarjêrcn ang opsubsvaat is
qeteeld wodtvolgens de Nederlandse
wetgevinq beschouwd als maagdeltk. 0ok
is h€t q€bruik van 9€wasbeschermings-
Íniddel.n zoalssulfaat en kopervoof som-
mige kla nten taboe. Ook hebben we tê ma-
ken Ír'et e€n aantal additionele eisen die
ni.tzwart op wit staan,zoalssociaal-ethi
sche eisen ei eisen voorwat betreftde
voedselkwaliteit zoalsde smaak en vita i-
teitvan een qewas. ookaan deverpakkin-
gen woden wel extla cisen gesteld. Som-
mlge klanter willei niet datde drukinkt op
de verpakkingên zwarc metalen bevat.

LeetersveMáchtdát in de nabije toekomst
een G Mo-vije zone ook e€n issuezalwoÊ
den.'Dit punt wodt voo6l naar vor.n qe
bracht door Bíitse supemárktên. Tele6
m0eten vooídeze klanten kurnen qa6n
deref dat hun bêddfniet in d€ buurt liqt
van een qangbaaí bedíijf waarqenetisch
qemodificeeÍdê gewassen woíden g€teeld
en erkans bestaat dat stuifmeel oveÊ

De exÍa eisen van afneme6 waarodin
m€e te ma ken heeft wofden vooÍal ondeÊ
vansen doo'dat het bedfijfzirh 9íoten-
deels ichtopde Ínarkt van DemeteÊpío-
ducten. 0ok internationaal richt0din zich
steeds meerop de mafktvan biologisch-
dynamische producter.'Het zijn vooíal af-
neme6 uit Zweden, Denemarken en Grooc
Brittênnië die írcnqeíe nomen hantercn,
vertelt Bákker.'Deze lánden gaan met hun
eiger nationa € keurmerken vederdan de
EU-nof m. Vooíbeelden van strcngere eisen

9elde. bijvooíbeeld voor het qebruikvan
ontsmetzaaizáad en mest die aÍlomstig is
u i tdebio induÍ ie. In d ie landen isd i tab-
so u ut uitgesloten, teMijl ln Nedeíand
eennee-tenzi jb€le idqevo€dwordt . In
Ned€rland hebben we dêdiscussie ookqe
voerd oÍn str€ngere normer te hanteren
dan de EU-nofm. Máárdi tb l i lk t  pol l t iek
niet  haalbaa. te z i jn .  Het  is  naar  m jn idee
welwense ijk, wartde EUjeqelq€vinq is
steeds m€er gebaseerd op consensus tus
sêndel id íatene.  bt  d€ bes u i tvominq
spelenveel  belanger een rc.
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