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Betreft: Ketengarantiestelsel Fairproduce

Een brede vertegenwoordiging uit de champignonketen heeft het initiatief genomen om een
keurmerk voor eerlijke oogst in het leven te roepen. Op 31 januari jl. is op uitnodiging van de
Rabobank een bespreking geweest, waaraan ook de vakbonden deelnamen.
Bijgevoegd het persbericht.
Het afgelopen jaar zijn er met betrekking tot verloning en behandeling van Midden- en OostEuropese werknemers regelmatig negatieve berichten in de media verschenen. De champignonsector wordt daarbij vaak genoemd. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat een
eenduidige oplossing moet worden gezocht, die de gehele keten omarmt en bijdraagt aan
een beter imago van de sector. In vervolg op de eerste bijeenkomst komen LTO, Frugi Venta
en vakbonden regelmatig bij elkaar en wordt ook overleg gevoerd met de retail.
Naast dit initiatief is vorige maand ook bekend geworden dat minister Kamp heeft
aangegeven een registratieplicht te willen invoeren voor uitzendbureaus. Daarmee hoopt de
minister het grote aantal malafide uitzendbureaus te bestrijden. Een verplichte certificering
wordt nog een stap te ver gevonden.
Doel Fairproduce
Fairproduce heeft als doel om ondoorzichtige constructies met buitenlandse werknemers uit
te bannen en zal bovenwettelijk zijn, omdat:
• Het stelsel een gesloten keten tussen in ieder geval teelt en handel betreft
• Geëist wordt dat de onderneming waarvan wordt ingeleend gecertificeerd is voor de
NEN 4400 en is opgenomen in het register Normering Arbeid
• Een huisvestingsnorm wordt opgenomen
• Er maximale inhoudingen voor huisvesting en vervoer worden vastgesteld
Op hoofdlijnen wordt er transparantie en toetsbaarheid van verloning in Nederland op basis
van goed werkgeverschap geëist. Daar de champignonsector het “water aan de lippen staat”
wordt met deze sector gestart. Er zal een modulair systeem worden ontwikkeld dat ook voor
andere producten/sectoren te gebruiken is. Voor champignons die de grens overgaan, heeft
de handel al aangegeven dat het keurmerk van kracht zal zijn ongeacht de bestemming van
het product.
Financiering
In het jaarplan Werken in de tuinbouw 2011 is als een initiatief in het kader van “modern
werkgeverschap” het project Haalbaarheidsonderzoek sociaal keurmerk champignonsector
opgenomen. Dit voorstel was nog niet verder uitgewerkt en is inmiddels ingehaald door
Fairproduce. Voor een sociaal keurmerk was nog geen geld gereserveerd in de begroting.

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

2/3

6 februari 2011

De partijen van het Fairproduce initiatief zijn voornemens het PT te verzoeken een bijdrage
te leveren aan de opzet van het ketengarantiestelsel. De betrokkenheid van de gehele
keten, alsook het maatschappelijk belang zijn daarbij belangrijke argumenten. Het resultaat
is toegankelijk voor alle ondernemingen in de sector, mits natuurlijk wordt voldaan aan de
eisen van het stelsel. Ook in het belang van het imago van de sector op de arbeidsmarkt (It’s
Alive) is dit initiatief positief en noodzakelijk.
Met zaken die in de besluitvorming van belang zijn, namelijk dat:
• Het PT in afspraak met Colland in principe niet investeert in projecten die zich richten op
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.
• In de toekomstagenda 2010-2015 is afgesproken dat het PT niet investeert in
(exploitatie van) certificeringsprojecten.
wordt rekening gehouden doordat in het project de gehele keten participeert en de
financiering van het productschap vooral zal worden ingezet om start- en
communicatiekosten te dekken.
Dit project valt onder het thema “Werken in de tuinbouw”. Binnen de begroting van de
rubriek arbeid is geen budget gereserveerd voor een bijdrage aan de ontwikkeling van het
keurmerk. Er is overigens ook onvoldoende budget beschikbaar binnen het
financieringsfonds groenten en fruit paddenstoelen (335) e/o groenten en fruit
algemeen/keten.
SEC en Sectorcommissie Groenten en Fruit
De notitie lag op 21 februari jl. voor aan de SEC. Ten aanzien van de hiervoor gemaakte
opmerkingen is aangegeven dat mede-financiering vanuit het PT, zowel vanuit
maatschappelijk oogpunt als vanuit het feit dat de gehele keten participeert, wordt
geadviseerd. Daarbij zal sprake zijn van een startsubsidie en niet van financiering van de
exploitatie. Daarnaast zal ook bij Colland een beroep op financiering worden gedaan.
Verder werd aangegeven dat er aandacht voor moet zijn dat publieke middelen alleen
ingezet mogen worden als het gaat om bovenwettelijke regels en moet er sprake zijn van
een onafhankelijke kwaliteitscontrole.
De SEC is derhalve positief en heeft besloten de finale besluitvorming neer te leggen bij de
Sectorcommissie Groenten en Fruit.
De Sectorcommissie Groenten en Fruit van 7 maart jl. was op basis van de algemene
informatie eveneens positief en wacht het definitieve projectvoorstel af.

Vervolg
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het projectvoorstel opdat het op 12 april
aan de Sectorcommissie Groenten en Fruit kan worden voorgelegd. Daarbij zal de
Commissie worden gevraagd om in te stemmen met € 60.000 euro ten gunste van dit
project, waarbij de kosten voor 50% door de paddenstoelenteelt en voor 50% door de handel
zullen worden gedragen.
In de rubrieken arbeid van de betrokken financieringsfondsen is onvoldoende budget
beschikbaar:
• financieringsfonds groenten en fruit, champignons (335), beschikbaar: € 1.158 en
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•

groenten en fruit keten (bijzondere heffing handel, 370), beschikbaar: € 0

Verzoek aan bestuur
Indien de Commissie Groenten en Fruit positief oordeelt zullen bedragen overgeheveld
moeten worden naar de rubriek arbeid.
Hiervoor is bekrachtiging vanuit het bestuur nodig.
Het bestuur wordt verzocht, onder voorwaarde dat de Sectorcommissie groenten en fruit
instemt met het projectvoorstel ketengarantiestelsel Fairproduce, in te stemmen met de
overheveling van de hiervoor genoemde bedragen (€30.000 voor teelt en €30.000 voor
handel) naar de rubriek arbeid uit een door de sectorcommissie te bepalen budget.
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