
Breeders trust is in 2008 opge-
richt en is gevestigd in het 
zakencentrum van Brussel. 
Inmiddels hebben zich 9 
Europese aardappelkweekbe-
drijven aangesloten. Doel is 
de belangen van de aangeslo-
ten kwekers te behartigen op 
het gebied van hun kwekers-
rechten. Niet alleen inbreuk 
maar ook andere illegale han-
delingen die in dit verband 
marktverstorend werken kun-
nen opgepakt worden. De rol 
van Breeders Trust strekt zich 
uit van het geven van voor-
lichting tot het verrichten van 
handhaving. Dit alles met als 
doel de belangen van de kwe-
kers te dienen en uiteindelijk 
de voedselzekerheid veilig te 
stelen. In 2012 hebben zich 
ook 7 vooraanstaande 
Europese graszaadverede-
lingsbedrijven bij Breeders 
Trust aangesloten.

Hoe bepaalt schone teelt uw 
toekomst?
Ik versta onder een schone 
teelt een eerlijke, duurzame 
teelt. De uitdaging waar de 
voedingssector voor staat is 
de groeiende wereldbevolking 
van voldoende voedsel te 
voorzien zonder de aarde 
daarbij uit te putten. De FAO 
heeft berekend dat in het jaar 
2050, 9 miljard mensen op 
aarde het dubbele van de hoe-
veelheid voedsel van nu 
nodig hebben. Haast is gebo-
den om tegen die tijd heel 
veel meer, en ook nog op een 
maatschappelijk verantwoor-
de wijze, te produceren en 

daarmee de voedselzekerheid 
te waarborgen. De kwekers 
dragen daar hun steentje aan 
bij door innovatieve rassen 
met op allerlei fronten betere 
eigenschappen te ontwikke-
len. Die innovatie moet in 
belangrijke mate uit kwekerli-
centies gefinancierd worden. 
De kwekers vinden daarbij de 
wetgever aan hun zijde. Het 
kwekersrecht voorkomt dat 
anderen aan de haal gaan met 
gedane investeringen en de 
vooruitgang in de waagschaal 
wordt gesteld. De rol van 
Breeders Trust daarin is hel-
der: het leveren van een bij-
drage opdat de kwekers onge-
moeid hun werk kunnen uit-
oefenen en inbreuk en illega-
liteit (gevraagd en onge-
vraagd!) aan de kaak stellen. 

Welke veranderingen zijn 
daarvoor noodzakelijk?
Om de doelstelling te bereiken 
is een mentaliteitsverandering 
in de keten nodig. Bedrijven 
die illegaal, ongecertificeerd 
pootgoed produceren en ver-
handelen of onvoldoende 
licenties afdragen tonen geen 
verantwoordelijkheid en moe-
ten daarin gecorrigeerd wor-
den. Zeker van de grotere 
telers mag verwacht worden 
dat ze in deze transitie het 
voortouw nemen en schone 
handen hebben. Naar hen 
wordt gekeken en zij nemen 
automatisch de regio op sleep-
touw. Engeland is wat dat 
betreft een goed voorbeeld. De 
aardappelteelt is daar in han-
den van een betrekkelijk klein 

Op 20 augustus 2014 zal in Westmaas de 
Aardappeldemodag plaatsvinden. Het 
thema van deze editie luidt: ‘Schone teelt 
bepaalt de toekomst’. Een zeer actueel 
onderwerp waar veel bedrijven in de sec-
tor volop mee aan het werk zijn. In 
Aardappelwereld magazine besteden we 
de komende maanden al uitgebreid aan-
dacht aan het thema. In drie vragen zullen 
organisaties die mede richting geven aan 
het beleid in de sector aangeven wat de 
rol van schone teelt is voor hun organisa-
tie en achterban. Deze maand is het 
woord aan Geert Staring, directeur van 
Breeders trust. 
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aantal grote landbouwbedrij-
ven die eenduidige sectoraf-
spraken gemaakt hebben en 
die zich realiseren dat wat 
goed is voor het collectief, ook 
goed is voor de eigen porte-
monnee. De blijvers onder de 
producenten en handel ver-
sterken hun positie door 
ketenafspraken te maken over 
non competitieve zaken als 
voedselveiligheid en bedrijfs-
hygiëne. Ook het respecteren 
van licentieafspraken is voor 
een schone teelt daarbij een 
basisvoorwaarde. We zullen in 
continentaal Europa nog moe-
ten groeien naar een meer vol-
wassen markt waar tot op 
landbouwersniveau, kort 
gewin plaats gemaakt heeft 
voor een lange termijn visie. 

Elkaar daarin corrigeren en 
een efficiente handhaving 
dient daarbij als smeerolie en 
waarborgt dat de afgesproken 
spelregels worden nageleefd. 
Meer internationaal heeft 
Breeders Trust nog veel werk 
te doen en valt er het nodige 
op te schonen zolang het in 
veel landen zowel binnen als 
buiten Europa nog schort aan 
voldoende implementatie en 
een efficiente handhaving van 
de Europese Kwekersrecht 
richtlijn. 

Hoe werkt u dit thema uit in de 
praktijk?
Wij zullen ook in 2014 ons 
gezicht weer laten zien op 
diverse beurzen in binnen en 
buitenland, inleidingen ver-
diverse beurzen in binnen en 
buitenland, inleidingen ver-

voor hen die de grenzen 
opzoeken. De werkwijze van 
Breeders Trust is dat wij 
transparantie nastreven en 
open communiceren waar we 
mee bezig zijn. We gaan de 
discussie niet uit de weg maar 
aan het eind van de dag moet 
wel duidelijk zijn dat we ver-
wachten dat er correct gepro-
duceerd en gehandeld wordt 
anders kom je vroeg of laat 
elkaar toch weer tegen. In het 
bijzonder Nederland heeft er 
als ‘s wereld grootste poot-
goedproducent en exporteur 
alle belang bij dat haar 
exportpositie niet in gevaar 
gebracht wordt door enkelen 
die het met de spelregels niet 
zo nauw nemen. Breeders 
Trust zal dan ook de positie 
van de kweker in 2014 met 
verve verdedigen niet alleen 
in het belang van de 
Nederlandse aardappelsector 
maar ook met evenveel inzet 
opkomen voor de belangen 
van haar buitenlandse aange-

sloten kwekers. ●

zorgen maar ook via rechtsza-
ken afdwingen dat een ieder 
die de ketenafspraken en in 
het bijzonder de kwekersrecht 
wetgeving overtreedt, de kans 
loopt aangepakt te wor-
den. Soms worden 
rechtszaken 
gevoerd om duide-
lijkheid in de 
markt te creëren 
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