
vmt | 10 februari 2012 | nr 3/410

Nieuws & Achtergrond

De medewerkers van de Productschap-
pen zullen wel eens een beter begin van 
het jaar hebben beleefd. De laatste 
maanden van 2011 kregen ze een stort-
vloed aan slecht nieuws over zich heen. 
Allereerst was daar in oktober de mede-
deling van minister Henk Kamp van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid dat het 
stelsel van productschappen en bedrijf-
schappen op de schop moet. De schap-
pen mogen blijven, maar moeten wel fors 
afslanken en moderniseren, zo luidde 
Kamps boodschap. Alleen taken die vol-
doende het publieke belang dienen 
mogen de publieksrechtelijke bedrijfsor-
ganisaties (PBO’s), zoals de product- en 
bedrijfschappen officieel heten, dan nog 
uitvoeren. Te denken valt aan het bevor-
deren van plant- en diergezondheid en 

dierenwelzijn, voedselveiligheid en 
gezondheid. Als de plannen van de 
bewindsman bewaarheid worden, zullen 
300 van de 730 banen verdwijnen. 
De productschappen reageerden lauw op 
de aankondiging van Kamp. Ze lijken het 
al lang te accepteren dat er geen ontko-
men aan is om te moderniseren. Zo staat 
het doorvoeren van een reorganisatie 
hoog op de agenda van het Productschap 
Tuinbouw. Het productschap krijgt een 
kleinere werkorganisatie, een beperkt 
kernpakket aan taken en een kleiner 
democratischer bestuur. De reorganisa-
tie moet per 1 april 2012 afgerond zijn.

Motie Tweede Kamer
De Tweede Kamer vond Kamps voorstel 
om de schappen te moderniseren en af te 

slanken niet ver genoeg gaan. Een 
Kamermeerderheid steunde eind decem-
ber 2011 een motie om de product- en 
bedrijfschappen af te schaffen. Een 
oproep van de voedingssector in een 
open brief in de landelijke dagbladen om 
voor het behoud van productschappen te 
stemmen, mocht niet meer baten. De 
motie maakte veel los bij de product-
schappen. Modernisering ok, maar 
opheffen? 

Heffingen
De eerste productschappen werden al 
midden jaren vijftig opgericht. Ze vormen 
publieksrechtelijke samenwerkingsver-
banden van ondernemers en werkne-
mers. De productschappen ontplooien 
activiteiten ten behoeve van de hele sec-
tor. Dan gaat het bijvoorbeeld om projec-
ten rondom de arbeidsmarkt, maar pro-
ductschappen kunnen zich ook ontpop-
pen als coördinator tijdens crises zoals 
het Productschap Tuinbouw deed tijdens 
EHEC. Betreffende sectoren bepalen 
helemaal zelf of ze een productschap wil-
len instellen. Sommige kiezen ervoor om 
dit niet te doen. Het productschap heeft 
een bindend karakter: alle aangesloten 
bedrijven moeten zich aan de regels van 
het schap houden. De ondernemingen 
betalen jaarlijks een wettelijk verplichte 
heffing, afhankelijk van de grootte, van 
gemiddeld €1044.

Belang voedingsindustrie
De vraag is hoe belangrijk de product-
schappen voor de voedingsbedrijven zijn? 
Willen ze hier nog wel een verplichte hef-
fing voor betalen? “De productschappen 
hebben een betekenis voor de hele 

Minister Henk van Sociale Zaken wilde de productschappen flink reorganiseren door ze alleen 

taken te laten uitvoeren die het publieke belang dienen. Een Kamermeerderheid ging een stap 

verder en pleit in een motie voor het opheffen van de schappen. Dit maakt hun toekomst hoogst 

onzeker. Wat betekent dit voor de voedingsmiddelenindustrie?

Voedingsindustrie: ‘Productschappen zijn zeker van waarde’

Behouden, maar dan wel 
moderniseren
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Om de vragen van de achterban te beantwoorden richtte het Product schap Tuinbouw tijdens 
de EHEC-uitbraak een crisisteam op. Pers, telers en handelaren konden bij het productschap 
terecht voor de laatste stand van zaken. 
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keten, niet alleen voor een bedrijf als 
FrieslandCampina. FrieslandCampina 
heeft er net als de andere bedrijven die 
deel uitmaken van de keten belang bij 
dat zaken die iedereen raken in breder 
verband worden georganiseerd. Het gaat 
daarbij om thema’s die van belang zijn 
voor de hele sector, bijvoorbeeld op het 
gebied van arbeid, dierenwelzijn, dierge-
zondheid. Maar ook om onderzoek naar 
zaken in de primaire sector of activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid”, rea-
geert woordvoerder Jan-Willem ter Avest 
van FrieslandCampina. 
Het zuivelconcern was een van de bedrij-
ven die in een brief in de landelijke dag-
bladen opriep om de productschappen te 
behouden. Productschappen kunnen 
problemen door de keten heen oppak-
ken. Dat is hun kracht, aldus Ter Avest. 

Productschappen 2.0
HAK pleit net als FrieslandCampina voor 
het voortbestaan van de schappen. In 
zaken rondom de teelt, bestrijdingsmid-
delen en export is voor het Productschap 
Tuinbouw een belangrijke rol weggelegd, 
stelt Michiel van Ginkel, directeur van 
HAK. “Iedereen in de keten heeft hier-
mee te maken en het zijn zaken die niet 
competitief zijn.” HAK streeft naar een 
soort productschappen 2.0. Dus moder-
ne en afgeslankte productschappen met 
een aantal duidelijke kerntaken. Want in 
de huidige bureaucratische stijl krijg je 
als bedrijf minder waar voor je geld, vindt 
de HAK-directeur. FrieslandCampina is 
het hiermee eens. “De productschappen 
moeten wel met hun tijd mee gaan.” 
De Nederlandse Brouwers, waar bedrij-
ven als Bavaria en Heineken bij aangeslo-

ten zijn, zegt geen duidelijke voorkeur te 
hebben in de politieke discussie over de 
productschappen. Woordvoerder Cees-
Jan Adema licht toe: “Al enige jaren  
geleden is de biersector gestart met het 
overhevelen van taken van het Product-
schap Dranken naar de private belangen-
organisatie Nederlandse Brouwers. Het 
gevolg is dat op dit moment geen projec-
ten namens de brouwers via het product-
schap worden uitgevoerd en dat er dus 
ook geen verplichte heffing is binnen de 
biersector. Wel zijn er twee verordenin-
gen (de statiegeld- en de bierverorde-
ning, red.) ondergebracht bij het product-
schap. Mocht de uitkomst in het politieke 
debat negatief uitvallen voor de product-
schappen, dan zullen wij deze onder-
werpen op een andere manier moeten 
regelen.”

Gevolgen opheffen schappen
Als de schappen ophouden te bestaan, 
dan zou dat niet goed zijn voor de zuivel-
sector, stelt woordvoerder Ter Avest van 
FrieslandCampina. Het Productschap 
Zuivel organiseert zaken door de hele 
keten heen. Als bedrijf alleen krijg je dat 
nooit geregeld, waarschuwt Ter Avest. 
Directeur Van Ginkel van HAK zou het 
jammer vinden als de schappen verdwij-
nen, want zo gaat veel kostbare kennis 
verloren. “Maar”, zegt hij, “voor ons is 
het geen zaak van leven of dood.” Van 
Ginkel zet wel zijn vraagtekens bij de hele 
gang van zaken: “Je kunt je afvragen of 
de politiek nu moet beslissen of de pro-
ductschappen ermee op moeten houden, 
terwijl partijen als ZLTO tot en met de 
vakbonden en bedrijven wel het voordeel 
zien van de productschappen.” 

Het kabinet neemt medio februari een 
definitief besluit over de productschap-
pen. Nog voor de Tweede Kamer in meer-
derheid stemde voor het schrappen van 
de schappen, liet minister Maxime Verha-
gen mede namens minister Kamp de 

Kamer weten de toegevoegde waarde te 
zien van de publieksrechtelijke bedrijfs-
organisaties, zoals de productschappen 
officieel heten. Het is goed dat de pro-
duct-bedrijfschappen kleiner en efficiën-
ter worden zodat de heffingen met 75% 
kunnen dalen, aldus de bewindsman. 
“Volledig afschaffen is onverstandig. Dit 
zou betekenen dat de overheid een aan-
tal onmisbare taken moet overnemen die 
de schappen beter kunnen uitvoeren.” 
Het officiële kabinetsstandpunt houdt 
niet automatisch in dat de beslissing 
positief voor de productschappen zal uit-
vallen. 
De Tweede Kamer heeft een duidelijk 
statement gemaakt door met een ruime 
meerderheid voor afschaffing te stem-
men. “Als de Kamer zo’n helder signaal 
afgeeft dan kunnen we dat niet zomaar 
naast ons neerleggen”, zegt een woord-
voerder van het ministerie van Sociale 
Zaken. Het wordt dus nog even nagels 
bijten voor de productschappen.

Voedingsindustrie: ‘Productschappen zijn zeker van waarde’

Behouden, maar dan wel 
moderniseren

Maurice de Jong

‘Productschappen moeten wel 
met hun tijd meegaan’

Foto: Productschap Zuivel

Het Productschap Zuivel was de trekker van het project Programma Arbeidsmarkt & Oplei-
ding Zuivelindustrie 2010-2013. Belangrijke doelen zijn: kennisbehoud en personeelstekorten 
tegengaan. 

– Tijdens de EHEC-crisis in 2011 speelde het 
Productschap Tuinbouw  een cruciale rol in 
de communicatie hierover naar de achterban.

– Het Productschap Zuivel trok het Programma 
Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 
2010-2013 om personeelstekorten tegen te 
gaan. Ook andere productschappen hebben 
dergelijke programma’s.

– Het RiskPlaza-project gestart in 2008 is 
ondergebracht bij het Hoofd Productschap 
Akkerbouw. Het project heeft als doel geva-
ren van ingrediënten in kaart te brengen en 
deze centraal op te slaan in de database 
RiskPlaza. Inmiddels hebben zich meerdere 
sectoren bij het initiatief aangesloten.

Projecten productschappen
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