
‘Vertrouw niet op de blauwe ogen van de handelaar’

Illegale pootgoedhandel 
krachtig de kop indrukken
De akkerbouw werd eind vorig jaar opgeschrikt door grootschalige 

illegale handel en teelt van aardappelen en daarmee samenhangende 

vondsten van ringrot op Goeree-Overflakkee. Deze zaak toont volgens 

algemeen directeur Geert Staring van Breeders Trust en Henk van de 

Haar van de keuringsdienst NAK maar weer eens aan hoe belangrijk het 

is om goedgekeurd uitgangsmateriaal aan te kopen.
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zeven besmette percelen op verschillende 
bedrijven op Goeree-Overflakkee. „Helaas 
komt deze regio er nu keihard achter wat de 
consequenties zijn van het vermeerderen van 
illegaal pootgoed en wat het betekent om 
besmet verklaard te worden”, aldus Staring.
De situatie op Goeree-Overflakkee is een 
veenbrand, stelt hij. „Het kan zo weer 
oplaaien. Het is niet de vraag óf daar weer 
ringrot zal uitbreken, maar wanneer.” Ook 
Henk van de Haar van de keuringsdienst 
NAK vreest voor grote fytosanitaire risico’s 
als dergelijke activiteiten op meerdere 
plaatsen zouden plaatsvinden. „Dat kan 
een olievlekwerking hebben. Besmettingen 
kunnen zich dan via meerdere bedrijven en 
hun connecties verspreiden.”
Beide heren vinden dan ook dat alle zeilen 
bijgezet moeten worden om de schade 
beperkt te houden. Op Goeree-Overflakkee 
mag geen enkel risico meer bestaan op het 
gebruik van illegaal pootgoed en de bedrijven 
moeten zich aan de hygiënemaatregelen 
houden. En de controle daarop mag best met 
harde hand, vindt Staring. „Het gaat hier 
tenslotte niet om één incident.”

Afschrikking
Bij de bekendmaking van de illegale handel en 
teelt van aardappelen op Goeree-Overflakkee 
heeft Staring even overwogen om de naam 
van de betreffende aardappelgroothandel 
niet te noemen. Uiteindelijk heeft hij dit wel 
gedaan. „Ter afschrikking voor anderen.”
Maar de ondernemer heeft verder van Staring 
niet veel meer te vrezen, mits hij zich aan de 
regels houdt. „Als hij zijn les heeft geleerd, 
dan noem ik zijn naam niet meer”, zegt hij. 
„Maar o wee als hij weer de fout in gaat.”
Hoe groot de omvang van illegale activiteiten 
met uitgangsmateriaal is, weet Staring 
niet. Dat komt met name doordat er 
zoveel gradaties in deze vorm van handel 
zitten. Het gaat bijvoorbeeld om kleine 
pootgoedsorteringen die in vrachtwagens 
naar Oost-Europese bestemmingen worden 
gebracht. „Deze zijn moeilijk te grijpen, maar 
we krijgen er wel veel signalen over. Vroeger 
of later lopen ze tegen de lamp.”
Het verhandelen van klein pootgoed uit de 
consumptieteelt of afgekeurd pootgoed als 
zijnde goedgekeurd pootgoed is echter wel 

het kwalijkste, vindt Staring. Afgaande op de 
signalen uit de praktijk schat hij dat het bij 
deze vorm gaat om meer dan duizend ton per 
jaar in Nederland.
„Mogelijk is Goeree-Overflakkee niet de 
enige plek waar dit gebeurt”, zegt Van de 
Haar. „Maar het blijft gissen. Aan ons (NVWA, 
sector, NAK) de uitdaging om het de kop in te 
drukken.”
De deelname van Breeders Trust aan het 
onderzoek naar de illegale handel op Goeree-
Overflakkee heeft de drempel voor boeren 
om de organisatie te benaderen verlaagd, 
meent Staring. „Ik krijg nu regelmatig 
anonieme mails en brieven van telers 
die onrechtmatigheden melden. En vaak 
komen daarin dezelfde namen naar boven. 
Het is duidelijk dat illegale activiteiten de 
goedwillende telers en handel een doorn in 
het oog is.”
Breeders Trust speurt ook het internet af 
naar illegale handel. Wanneer de organisatie 
een geval ontdekt, krijgt de verkoper uitleg 
en zo nodig een flinke waarschuwing. En 
meestal is dat voldoende. „Dit zijn doorgaans 
goedwillenden die zich onvoldoende 
realiseren dat de traceerbaarheid van 
bijvoorbeeld losse restantpartijen niet meer 
geborgd is. Maar als je er niets aan doet, gaat 
het van kwaad naar erger.”
Dat was ook het geval bij de boeren op 
Goeree-Overflakkee. „De telers hadden steeds 
minder het gevoel dat ze illegaal bezig waren. 
Met onze actie zijn ze zich weer bewust 
geworden van waar ze mee bezig waren.”

Vertrouwen
Maar hoe kan het toch dat serieuze telers 
zich inlaten met met illegaal pootgoed? Tja, 
een lastige vraag, meent Staring. Volgens de 
directeur kan het financieel gewin ermee te 
maken hebben. Ze kunnen de aardappelen 
voor een lagere prijs aankopen. Een andere 
factor is het vertrouwen op de mooie, blauwe 
ogen van de handelaar, waardoor ze niet 
meer naar de officiële certificaten vragen. 
Dat speelde op Goeree-Overflakkee. „Er zijn 
boeren die, toen ze tegen de lamp liepen, 
vertelden er blindelings op vertrouwd te 
hebben dat het materiaal dat ze aankochten 
in alle opzichten goed was, ze hebben er 
daarom niet op aangedrongen dat de juiste 

documenten erbij geleverd moesten worden.” 
Staring kan hier tot op zekere hoogte wel 
begrip voor opbrengen. „Zaken doen is een 
kwestie van vertrouwen. Veel boeren hebben 
een groot vertrouwen in hun handelaar. Maar 
daar kun je vandaag de dag niet meer op 
afgaan.” Zijn advies: bescherm je eigen positie 
en die van de sector. Eis dat de certificaten 
aanwezig zijn.
Van de Haar beaamt de woorden van Staring. 
„Vertrouw niet zomaar iemand op de 
blauwe ogen. Wees er zeker van dat je met 
goedgekeurd materiaal werkt. Iemand die 
blind materiaal aankoopt, neemt willens en 
wetens een groot risico. Dat zou je als serieuze 
teler niet moeten doen.”
De strijd tegen de illegale handel is nog niet 
gestreden. De afgelopen jaren is er te weinig 
toezicht op geweest, vindt Staring. Volgens 
hem zouden de buitendienstmensen van 
de NAK pro-actiever moeten zijn op deze 
praktijken. „Die mensen komen bij zoveel 
boeren, hen moet toch iets opvallen.”
Maar volgens Van de Haar staat de NAK al 
op scherp als het gaat om praktijken die het 
daglicht niet kunnen verdragen. „Als wij 
rare dingen zien bij een pootgoedteler, dan 
controleren we hem: in de veldkeuring, zijn 
aangifte op herkomst, de identiteit van zijn 
pootgoed.”
Bij consumptieaardappeltelers heeft de 
NAK geen rechten. „We kunnen bij hen niet 
zomaar binnen stappen. Daar hebben we 
geen bevoegdheid voor.” Daar zit misschien 
wel de zwakke schakel, erkent hij. De 
NVWA, organisaties van telers en handel, het 
Productschap Akkerbouw en de NAK zitten 
dan ook om de tafel. „Iedereen ziet dit als een 
groot probleem. Daarom moeten we kijken 
hoe we op een effectieve manier de controle 
op het gebruik van goedgekeurd pootgoed 
kunnen opzetten.”
Ook boeren zelf zouden alerter kunnen zijn. 
„Bij veel boeren is het wel bekend bij wie ze 
terecht kunnen met afgekeurd pootgoed”, 
meent Staring. „Het is de kunst om de mensen 
aan te pakken achter die namen die steeds 
weer boven komen drijven. Maar dat kunnen 
we niet alleen.”
Een tandje erbij voor alle partijen, dus. „Het 
gaat immers om grote belangen. Dit soort 
praktijken doet afbreuk aan het imago van 
onze sector en onze exportpositie.” 

Breeders Trust
Breeders Trust is een organisatie van negen pootaardappelkweek-
bedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken. Het 
betreft Agrico, C. Meijer, Danespo, Europlant, Germicopa, HZPC, 
KWS Potato, Norika en Solana. Deze bedrijven zijn actief in het 
ontwikkelen en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. Daar-
naast hebben zich in 2011 zeven Europese graszaadkweekbedrij-
ven aangesloten bij Breeders Trust. Deze bedrijven zijn actief in het 
veredelen, produceren en verhandelen van graszaden en overige 
groenvoeder- en groenbemestingsgewassen. 

Breeders Trust is in 2008 opgericht om het kopiëren van bescherm-
de producten en illegale handel tegen te gaan. Dit is namelijk 
wereldwijd een toenemend probleem. Zo ook in de pootaardap-
pel- en graszaadketens. De deelnemende bedrijven lopen een deel 
van hun inkomsten mis door het niet betalen van licentierechten en 
door ongeoorloofde handel in (beschermde) rassen.
Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven waar het 
gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht en het 
uitbannen van illegale productie en handel van uitgangsmateriaal.

Het is niet niks, waarvan een op Goeree-
Overflakkee gevestigde aardappelgroothandel 
werd beschuldigd. Het bedrijf heeft zich 
volgens Breeders Trust over meerdere jaren 
beziggehouden met de illegale productie 
van consumptieaardappelen via zogenoemde 

deelbouwcontracten. De betreffende 
handelaar heeft hiervoor inmiddels een 
schadevergoeding betaald. Daarmee is voor 
algemeen directeur Geert Staring van Breeders 
Trust deze zaak afgedaan.
Wat de zaak erger maakt, zijn de vondsten 

van ringrot op het eiland in de afgelopen 
jaren. Volgens de NVWA heeft de besmetting 
zich zeer waarschijnlijk opgebouwd door 
illegale vermeerdering van pootgoed over 
meerdere jaren. Alleen al dit seizoen heeft 
het gebruik van besmet pootgoed geleid tot 

Wees er zeker van dat 
je met goedgekeurd 
materiaal werkt. 
Iemand die blind 
materiaal aankoopt, 
neemt willens en 
wetens een groot 
risico.


