
SnelEffi ciënt
Betrouwbaar

Dagelijks helpen oplossingen van 3M Food Safety over de gehele wereld professionals in 
de voedingsmiddelenindustrie de hoogste standaard voor voedselveiligheid te behalen. Wij 
ontwikkelen, produceren en brengen producten op de markt die tegemoet komen aan een 
breed spectrum van behoeftes bij bemonstering, identifi catie, analyses en monitoring.

Bij elke stap legt 3M de focus op het leveren van oplossingen die risicos reduceren en 
kosteneffi ciënt zijn en daardoor ervoor te zorgen dat uw reputatie altijd beschermd is.

3M biedt een uniek assortiment voor de voedingsmiddelenindustrie in Nederland en 
België. Kijk voor een uitgebreid assortiment van onze producten op de website.

Nadere details: Bel  0031(0)71 5 450 342 of  0032 (0)2 722 52 24 
of ga naar www.3M.nl/voedselveiligheid of www.3M.be/voedselveiligheid 
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MarktactueelStelling

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl

Stelling: ‘Bij de productschappen moet alles 
blijven zoals het nu is’

a. Eens. De productschappen functioneren goed en zijn 
waardevol voor het bedrijfsleven.

b. Oneens. Productschappen werken niet efficiënt genoeg. 
Verandering is noodzaak.

c. Er moet wat veranderen bij de productschappen, maar 
deze ingreep van het kabinet is te drastisch. 

Henry van Elteren van Aequor is als projectleider betrokken 
bij het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie 
(2010-2013), waarin het Productschap Zuivel een belangrijke 
coördinerende rol speelt.
“Dit is een initiatief dat is opgepakt door de verschillende 
productschappen en met veel inzet is vorm gegeven. Als dit 
soort initiatieven in de toekomst niet meer door de product-
schappen kunnen worden opgepakt zullen bedrijven dit op 
een andere manier zelf moeten gaan inkopen. Product-
schappen zijn onzichtbaar maar gelijktijdig onmisbaar. 
Onzichtbaarheid (lees: bescheidenheid) doet ze nu de das 
om. Onterecht!”

Richard van der Kruijk, secretaris van de Centrale Organisatie 
voor de Vleessector, kiest voor antwoord c.
“De COV is van mening dat er kritisch moet worden gekeken 
naar het takenpakket van de productschappen. Door de ver-
dere professionalisering van de sector kunnen veel taken van 
het productschap inmiddels beter privaat worden uitge-
voerd. Dit betreft vooral activiteiten als marktinformatie, 
kwaliteitsbeleid en belangenbehartiging. We moeten echter 
niet het kind met het badwater weggooien. Gezien de aard 
en de specifieke problematiek van de vleessector zullen er 
altijd bepaalde collectieve activiteiten via het publieke 
domein moeten plaatsvinden. Enerzijds omdat het risico van 
ontduiking van bepaalde sectorafspraken een te grote 
impact heeft op de gehele sector (zoals rond diergezond-
heid) en een wettelijke basis meer mogelijkheden biedt voor  
handhaving en anderzijds omdat sommige activiteiten niet 
te beperken zijn tot (een groep van) bedrijven, maar in het 
belang zijn van alle bedrijven. Het is dan ook niet reëel om 
de kosten hiervan niet collectief te financieren.

De meeste stemmers op de stelling vinden de maatregelen 
van het kabinet te vergaand, maar dat er wat moet gebeu-
ren, is duidelijk.

Massaontslagen product-
schappen
Minister Henk Kamp van Socia-
le Zaken zet het mes in de pro-
duct- en bedrijfschappen. Hon-
derden banen staan hierdoor 
op de tocht. Eind 2012 komt er 
meer duidelijkheid. “Zoveel 
ontslagen, dat komt wel aan.” 
De minister gaat fors reorganiseren bij de productschappen. Alleen 
taken die voldoende het publieke belang dienen, mogen ze nog uit-
voeren. Het gaat dan om het bevorderen van de plant- en dierge-
zondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. Taken 
op landbouwterrein die de productschappen op basis van wet- en 
regelgeving voor het Rijk uitvoeren, blijven deel uitmaken van hun 
takenpakket. Dat geldt ook voor medebewindstaken.
300 van de 730 banen zullen verdwijnen. De organisatiestructuur 
zal drastisch veranderen. De nieuwe organisatie krijgt één backoffi-
ce voor de gezamenlijke diensten. Van het huidige aantal product-
schappen van 17 blijven er mogelijk maar tussen de 1 en 3 over. In 
een gezamenlijke persverklaring reageerden de productschappen 
uitermate lauw. “De schappen gaan aan de slag met de opdracht 
van het kabinet, om het publieke belang en de gezonde ontwikke-
ling van de economie te blijven dienen.” Een woordvoerder: “We 
gaan moderniseren, afslanken. Dat is duidelijk.” 

www.rijksoverheid.nl  QQ

Wageningen UR
De Chileense overheid kent haar 
nieuwe voedselkenniscentrum, 
het ‘Center of Excellence in 
Research and Development for 
the Food Industry’, toe aan 
Wageningen UR. Kwaliteit in de 
voedselproductie is voor Chili 
erg belangrijk. Het land is de 
grootste fruitexporteur ter 
wereld, de tweede grootste 
zalmexporteur en een belangrij-
ke wijnproducent. In een insti-

tuut onder de naam ICEFood 
zullen de Chileense overheid, 
het Chileense bedrijfsleven en 
kennisinstellingen onderzoek 
doen naar voeding en gezond-
heid, voedselveiligheid, logistiek 
en kwaliteitsbehoud van fruit en 
consumentengedrag. ICEFood 
staat onder leiding van Wage-
ningen UR en heeft ook een  
kantoor in Santiago de Chile. 

www.wur.nlQQ
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