IN GESPREK

‘Zorg dat je er
op tijd bij bent’
Om je spuitlicentie te behouden, moet
je regelmatig cursussen volgen. Omdat
dit vanwege corona lastig was, stelde de
overheid een coulanceregeling in. Die liep
30 april af. Wie dan zijn licentie nog niet
had verlengd, heeft een serieus probleem.
Belangenbehartiger Agrodis trekt aan de bel.
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Er is een coulanceregeling ingesteld omdat het in coronatijd
lastig was om je spuitlicentie te verlengen. Op 30 april liep
die regeling af, dat is al een tijdje bekend. Wat is precies het
probleem?
“Van duizenden licentiehouders dreigden de spuitlicenties
per 1 mei te vervallen als zij voor deze datum geen verlengingsbijeenkomst zouden volgen. Dit soort bijeenkomsten
vinden op dit moment nog steeds hoofdzakelijk online
plaats. Bureau Erkenningen stelt hierbij als voorwaarde dat
er niet meer dan 25 deelnemers per sessie mogen meedoen,
omdat anders de kwaliteit in hun ogen niet gewaarborgd
kan worden. Gevolg is een uiterst beperkte opleidingscapaciteit, zodat het erg lang duurt voordat al die duizenden
licentiehouders een bijeenkomst hebben kunnen volgen.”

Waarom hanteert Bureau Erkenningen dat standpunt?
“Dat zou je eigenlijk aan hen moeten vragen, maar mijn
beeld is dat zij nog erg traditioneel denken en ervan
uitgaan dat klassikaal lesgeven nog altijd het beste werkt
als je met een kleine groep mensen in een lokaal zit.
Afgelopen jaar heeft wel aangetoond dat het ook anders
kan, online kun je ook heel goede resultaten bereiken. Je
kunt op allerlei manieren interactie stimuleren, zoals door
met polls te werken, checken of iedereen bij de les is door
vragen te stellen bijvoorbeeld via Mentimeter, deelnemers
kunnen vragen stellen via de chatfunctie of door hun hand
op te steken. En je kunt eventueel in kleinere groepjes uiteen gaan. Wij geloven dan ook dat de kwaliteit van online
bijeenkomsten minstens zo goed is, en soms zelfs beter dan
6

Conno de Ruijter
DIRECTEUR AGRODIS
Agrodis is de belangenvereniging voor toeleveranciers van de Nederlandse
land- en tuinbouwsector die ‘een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt’.
Bij de vereniging zijn dertig bedrijven aangesloten met in totaal zo’n 150 vestigingen die ongeveer vijfhonderd adviseurs in dienst hebben. In hun advieswerk hanteren ze de Integrated Crop Management (ICM)-aanpak, waarbij het
gewas centraal staat en niet de ziekte. De Ruijter studeerde plantenteelt, nam
het akkerbouwbedrijf over van zijn ouders en werkte in de Tweede Kamer als
persoonlijk medewerker van twee landbouwwoordvoerders. Vanuit Brabers is
hij gedetacheerd als directeur van Agrodis.

live. Ervaringen laten zien dat veel deelnemers zich online
vrijer voelen om vragen te stellen dan wanneer zij met anderen in een lokaal zitten. Wij praten hier regelmatig over
met Bureau Erkenningen, maar dat heeft er nog niet toe
geleid dat zij online bijeenkomsten met dertig deelnemers
en meer hebben erkend. Dat maakt de opleidingscapaciteit
onnodig beperkt.”

Hoeveel licentiehouders hebben inmiddels hun spuitlicentie kunnen verlengen?
“Uit ons overleg met Bureau Erkenningen en diverse stakeholders maken wij op dat er voor 1 mei nog zo’n 5.500
licentiehouders een bijeenkomst moesten volgen om te
voorkomen dat hun licentie vervalt. Overigens is daarmee
onze zorg nog niet volledig weggenomen. Medio dit jaar
is een reguliere vijfjaarlijkse vervaltermijn voor een groot
aantal licentiehouders en is er dus opnieuw een groot aantal
mensen dat een bijeenkomst moet volgen.”

Doen Agrodis en de leden hier ook nog iets in?
“Wij hebben onze leden geadviseerd om hun klanten aan te
schrijven en ze te wijzen op het belang van de spuitlicentie
en het aflopen van de coulanceregeling. Toeleveranciers
zijn ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met
middelen. Het is ook in hun belang dat klanten hun licenties
behouden en periodiek bijeenkomsten volgen. Veel klanten
hebben gehoor gegeven aan de oproep om een bijeenkomst
te volgen zodat de geldigheid van de spuitlicentie behouden
blijft.”
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Vindt u het terecht dat de coulanceregeling afloopt?
“Alle licentiehouders moeten in de gelegenheid zijn geweest
om op tijd een verlengingsbijeenkomst bij te wonen. Op
basis van informatie van de telers, loonwerkers en de aangesloten bedrijven lijken de problemen met het aflopen van de
coulanceregeling beperkt. Het zou dan niet goed zijn om de
datum nog een keer te verschuiven De beperkte opleidingscapaciteit maakt het nu wel lastig om snel te schakelen.”

‘Zonder spuitlicentie
mag je geen enkele
handeling verrichten met
gewasbeschermingsmiddelen. Je
mag ze niet opslaan, vervoeren
en gebruiken.’

Wat zijn de gevolgen als je spuitlicentie niet op tijd is verlengd?
“Dan heb je als kweker een probleem. Je mag dan geen enkele handeling meer verrichten met professionele gewasbeschermingsmiddelen. Je mag ze niet opslaan, vervoeren en
gebruiken. Je kunt het bespuiten van gewassen dan hooguit nog uitbesteden. Je spuitlicentie laten verlopen is niet
verstandig, dus zorg er altijd voor dat je er op tijd bij bent.
Overigens bestaat de spuitlicentie al sinds de jaren ’90, later
gevolgd door de verplichting voor de verkoper om na te gaan
of de koper beschikt over een geldige licentie. Dat geeft jou
als licentiehouder ook de verantwoordelijkheid om dit bij te
houden en tijdig te verlengen.”

Even iets anders: wat is de reden dat u via Brabers bent
gedetacheerd als directeur van Agrodis?
“Bij Brabers werken specialisten op diverse terreinen, van
Europees recht en mededinging tot marktordening. Door
aangesloten te zijn bij Brabers, kunnen belangenorganisaties als Agrodis daarvan profiteren, zonder dat ze daarvoor
professionals op de loonlijst hebben staan. Dat is efficiënt en
effectief.”

Verder loopt er op dit moment nog een discussie met ‘Den
Haag’ over het gebruik van de term ‘onafhankelijk adviseur’. Wat is het punt van discussie?
“Volgens Den Haag kun je niet ‘onafhankelijk’ zijn als je
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een product verkoopt, maar alleen als je dienstverlening uit
advisering bestaat. Agrodis vindt dit een oneigenlijke scheiding die geen enkele bijdrage levert aan het versterken van
de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren en het realiseren
van de gezamenlijk vastgestelde doelen. Onafhankelijke
adviseurs adviseren volledig los van de commercie en die
hebben we al jaren niet meer in Nederland. In de afgelopen
jaren is veel geïnvesteerd in opleidingen, certificeringen en
registraties op weg naar verduurzaming van de teelt. Zodoende kunnen telers continu worden ondersteund op basis
van de nieuwste inzichten en wordt een objectief en kwalitatief goed advies gerealiseerd. Het is dus niet voor niets
dat kwekers de adviseurs van de toeleverancier zien als hun
belangrijkste informatiebron en partner bij verduurzaming
van de teelt. Wat onze adviseurs doen, is telers begeleiden bij
het realiseren van een gezonde teelt, daarbij kijken zij naar
het totale plaatje. Van grondsoort, bouwplan, type zaaizaad,
tot aan de eisen die voor de kweker gelden bij de afzet van
de producten. Zo behoren ook biologische telers tot onze
klantenkring. Wij maken ons dus hard voor een objectief en
kwalitatief goed advies.”

