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Boerenbusiness Opinie

Breeders Trust zit nu vijf jaar achter de bad guys in de aardappel- en graszaadbranche 
aan. ‘We worden op alle manieren om de tuin geleid, maar dan hebben ze aan ons een 
verkeerde’, waarschuwt algemeen directeur Geert Staring.

‘Als je niets doet aan inbreuk op 
kwekersrecht, illegale productie 
en handel, gaat het van kwaad tot 
erger. Dat begint in het klein: bij 

de argeloze teler die een restpartij pootaardappe-
len aanbiedt op internet zonder certificaten. Ik 
bel wel eens zo’n teler op en sommeer hem de 
advertentie binnen 24 uur te verwijderen. Dat 
doet hij braaf, want hij schrikt zich kapot. Vaak 
geven ze me na uitleg groot gelijk ook. Als ik de 
overtuiging heb dat hij het nooit meer doet, blijft 
het bij een waarschuwing en ondertekent hij een 
document waarin hij beterschap belooft. 

Voldoening haal ik uit de grote vangsten. Het 
opsporen en aanpakken van de grote slechteriken 
die willens en wetens zichzelf verrijken. De 
recenste handel die Breeders Trust een gevoelige 
klap toebracht was een illegale graszaadhandel in 
Bulgarije. Toch is dat het topje van de ijsberg, het 
is moeilijk bewijzen boven tafel te krijgen. We 
hebben een groot netwerk, maar het kost veel tijd 
alles zorgvuldig rond te breien. In een land als 
Bulgarije nemen bedrijven het niet zo nauw met 
de regeltjes. Wat je vaak ziet is dat overheden pas 
in actie komen als wij namen noemen. Na een 
grondige analyse konden wij druk op het land 
uitoefenen voor extra douanetoezicht in de 
haven. Stopzetting lukt alleen als je de juiste func-
tionaris weet te overtuigen met concrete gevallen 
en hen weet te motiveren de zaak op te pakken.

Maar er waren meer opzienbarende zaken in 
de vijf jaar dat Breeders Trust nu opereert. Veel 
meer dan wij aan de pers melden. De pers is een 
belangrijk instrument om spelers te laten weten 
dat wij optreden tegen illegale praktijken en dat 
zij risico lopen aangepakt te worden. Breeders 
Trust deinst er niet voor terug, maar dat doen we 
wel met menselijke maat.

Soms zijn de gevolgen zuur voor individuele-
bedrijven, maar het gaat om het belang van de 
sector. Een gezonde sector is ons uitgangspunt. 
Aandeelhouders van pootaardappelhandelshui-
zen en leden van graszaadfirma’s willen een eer-
lijk internationaal speelveld creëren. Zo hebben 
we in België waar geen goede regelgeving was 

voor kwekersrechterlijk beschermde rassen een 
systeem voor de incassering van licenties op 
nateelt, het hoevepootgoed, opgezet. Zo helpen 
we gevraagd en ongevraagd de autoriteiten die 
tegen deze praktijken nauwelijks optreden. 

Natuurlijk richten we ons eerst op het laag-
hangend fruit, maar we zien ook misstanden in 
Zuid-Europa, zoals Turkije, waar niet alle boeren 
weten dat er niet mag worden nageteeld. Hier 
begint het met voorlichting, maar er zijn daar 
ook grote bedrijven die verrekte goed weten dat 
ze bezig zijn met vermeerderen van ongecertifi-

ceerd pootgoed. In alle landen zijn slechterikken, 
maar de grootste boeven ben ik tot nu toe tegen 
gekomen in Albanië en Kosovo waar de recht-
spraak nog niet volledig lijkt te zijn ontwikkeld.

Daar worden bijvoorbeeld NAK-certificaten 
omgekat en binden ze illegaal gekopieerde certifi-
caten aan zakken of openen ze de zakken om 
deze met consumptieaardappelen te vullen en als 
pootgoed te verkopen. Handelingen die markt-
verstorend werken en bovendien slecht zijn voor 
de plantgezondheid en zodoende de sector in 
gevaar brengen. We worden op alle manieren om 
de tuin geleid, maar dan hebben ze aan Breeders 
Trust een verkeerde. Dat sommigen ons proberen 
tegen te werken en je met dit werk niet alleen 
vriendjes maakt beschouw ik als onderdeel van 
het spel. Onze daden werken en ik sluit niet uit 
dat partijen met andere gewassen zich bij 
Breeders Trust aansluiten. Meest voor de hand 
liggend is graan. Breder groeien maakt de organi-
satie robuuster waardoor we beter kunnen strij-
den tegen piraterij.’

‘De grootste boeven 
kwam ik tegen 

in Albanië en Kosovo’

Geert Staring over:

Piraterij


