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aanwezig: 25 vertegenwoordigers van FP-bedrijven 

  7 bestuursvertegenwoordigers 
  5 vertegenwoordigers van inspectie instellingen 
 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter, Uli Schnier, heet eenieder van harte welkom op deze Fair 
Produce deelnemersbijeenkomst. Hij is verheugd met de grote opkomst 
vanuit de FP-bedrijven en de eerste deelneming van inspectie instellingen. 

 
FP is sinds 2011 actief en heeft samen met de sector (handel en teelt) de 

negatieve spiraal rondom champignonbedrijven doorbroken. Uit de 
raadplegingen in 2016 van de achterbannen is duidelijk gebleken dat men 
FP wil continueren. Dat signaal is voor het bestuur leidraad voor de 

vervolgplannen die in deze bijeenkomst worden besproken. 
 

 
2. Terugblik 2016 
Gerlof Roubos, projectleider FP, geeft een toelichting op de afgelopen 

periode. 
 

Inspectie instellingen 
Binnen FP zijn inmiddels meerdere inspectie instellingen actief, waardoor 
FP-bedrijven een duidelijke keuze hebben. 

Er zijn 5 inspectie instellingen actief voor teelt- en handelsbedrijven en  
3 inspectie instellingen voor uitzendbureaus. 

VRO, die vanaf de start van FP veel tijd en energie in de inspecties heeft 
gestoken, is per 31 december 2016 gestopt met de FP-certificering.  
De regeling voor de kleine FP-bedrijven wordt gecontinueerd. 

 
Aansluiting Global Gap 

FP is in 2016 onderdeel geworden van Global Gap. Dit betekent dat FP 
vanuit Global Gap wordt geinformeerd over allerhande ontwikkelingen en 
dat FP kan participeren in diverse Global Gap activiteiten, zoals beurzen. 

FP praat mee binnen Global Gap, maar heeft geen zeggenschap. 
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FP is soepel jegens gecombineeerde Global Gap en FP audits. Daar waar er 

nu een tijdspanne tussen beide audits zit, gaat FP hier coulant mee om, 
mits FP hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. 

 
FP is op dit moment in overleg met Global Gap om als “gelijke”  van Grasp 
te worden gezien binnen Global Gap. Dit betekent dat FP-bedrijven een 

gelijke status als Grasp-gecertificeerde bedrijven moeten gaan krijgen. 
 

Certificering uitzendbureaus 
Aanleiding om ook uitzendbureaus een FP-certificaat te laten behalen ligt 
in het feit dat uitzendbureaus moeizaam de voor FP-bedrijven 

noodzakelijke informatie konden aanleveren. Door ook uitzendbureaus zich 
FP te laten certificeren, wordt dit probleem voor de FP-bedrijven opgelost. 

Alleen NEN 4400-1/2 was hiervoor niet voldoende omdat FP op meer 
onderdelen controleert (denk hierbij bijv. aan all-in loon, urenregistratie en 
huisvestingseisen). 

 
Daarnaast is in de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) vastgelegd dat de 

inlener aansprakelijk is voor het juiste loon van de uitzendkracht. Deze 
aansprakelijkheid kan verlaagd worden door bijvoorbeeld een keurmerk, 
waarbij uitzendbureaus gecontroleerd worden. Het is overigens uiteindelijk 

de rechter die in voorkomende gevallen hier een uitspraak over doet.  
 

Bestuurswijzigingen 
Mac Vijn is per 1-11-2016 terug getreden uit het bestuur. Deze vacature 
voor een onafhankelijk bestuurslid wordt eerst ingevuld nadat de nieuwe 

structuur van FP duidelijk is. 
Peter de Jong (CNV) is Maarten Post opgevolgd. 

Richard Schouten (GFHuis) is Cees den Hollander opgevolgd. 
 
Verbreding 

De pilot verbreding FP is afgerond. Andere sectoren hebben er vooralsnog 
voor gekozen om het FP-model niet over te nemen. Wellicht doen zij dit in 

de toekomst, bijvoorbeeld na incidenten in de sector of als er vanuit de 
WAS claims bij bedrijven neergelegd worden 

De financiering van de pilot is bekostigd vanuit externe subsidies en is dus 
niet ten laste gekomen van de bijdrage van de FP-deelnemers. 
 

Normen 
Enkele normen van FP zijn per 1-1-2017 aangepast. Dit is op zeer korte 

termijn gebeurd. Oorzaak hiervan ligt vooral in het laat bekend worden 
van de toelichting vanuit het Ministerie van SZW op de aanpassingen van 
de WAS, die per 1-1-2017 in zijn gegaan. 

Belangrijkste punt is dat er voor werknemers die het wettelijk 
minimumloon verdienen in principe  geen inhoudingen op het loon meer 

mogen worden gedaan. 
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Inhoudingen (lees: verrekeningen) mogen alleen worden gedaan m.b.t. 

het loondeel dat boven het minimum loon wordt uitgekeerd. 
 

In de WAS zijn echter 2 uitzonderingen opgenomen waarmee onder 
voorwaarden inhouding op het wettelijk minimumloon mogelijk blijft, 
namelijk inhouding voor huisvesting en inhouding voor premie 

zorgverzekering. Dit is wel aan strikte voorwaarden verbonden.  
Zo moet de werknemer de werkgever schriftelijk gemachtigd hebben om 

dat te doen en mag de inhouding niet meer zijn dan 25% van het voor de 
werknemer in die periode geldende minimumloon. Deze wettelijke 
aanpassingen zijn nu ook in de FP normen opgenomen. 

 
FP-bedrijven mogen vanaf 1 april 2017 uitsluitend werken met  

FP-gecertificeerde uitzendbureaus. Inmiddels hebben zich ca 30 
uitzendbureaus bij FP aangemeld voor certificatie. 
De FP gecertificeerde uitzendbureaus worden op de website van Fair 

Produce bekend gemaakt. 
 

The Greenery (TG) en Hoogsteder 
Per 1-1-2017 hebben TG en Hoogsteder hun deelname aan FP opgezegd.  
Het bestuur FP betreurt het vertrek van beide bedrijven, maar heeft dit 

(ondanks diverse gesprekken) te accepteren. Het bestuur van FP blijft in 
gesprek met beide bedrijven om hun deelname aan FP toch te continueren. 

 
 
3. Vooruitblik 2017 

 
Certificering uitzendbureaus 

Op 16 januari 2017 is er ter informatie een lijst met 30 aangemelde 
uitzendbureaus aan de FP-bedrijven gestuurd. Inmiddels staan er 5 
uitzendbureaus op de FP website. Deze uitzendbureaus zijn inmiddels  

FP-gecertificeerd.  
De verplichting om FP-gecertifieerde uitzendbureau’s te gebruiken gaat in 

per 1 april 2017. De verwachting is dat er per 1 april 2017 circa 25 
uitzendbureaus gecertificeerd zullen zijn. 

 
Een FP-bedrijf dat zaken wil doen met een uitzendbureau moet dit doen 
met een FP-gecertificeerd uitzendbureau. Bij in- en doorleen moet het 

uitzendbureau waar de uitzendkracht zijn loon van ontvangt ook FP 
gecertificeerd zijn.  

Er mag ook worden gewerkt met uitzendbureaus die A1-verloning doen 
(buitenlandse uitzendbureaus), mits FP-gecertificeerd. 
 

FP-bedrijven mogen hun werknemers middels automatische incasso laten 
betalen voor huisvesting, mits conform de norm en na uitdrukkelijke 
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machtiging van de betrokken werknemer.FP zal het voorgaande nogmaals 

onder de aandacht van de FP-bedrijven brengen. 
 

Accreditatie 
FP gaat in 2017 een start maken met accreditatie van haar normen via de 
Raad voor Accreditatie (RvA). Hiervoor is een subsidie ad € 34.000,-- bij 

SZW aangevraagd. Deze is mondeling toegezegd. 
Accreditatie gaat de rol van de inspectie instellingen vergroten en de rol 

van FP op de inhoud en audits verkleinen. Dit verlaagt op termijn de 
kosten van FP. 
 

Normen 
FP wil haar lidbedrijven gaan verplichten om een massabalans te voeren 

(kilo’s i.p.v. Euro’s). Een dergelijk systeem is bij Global Gap al in gebruik. 
Een nadere uitwerking volgt in de loop van dit jaar. Tot het moment van 
invoering geldt de huidige (2016) regeling. 

 
Efficienter werken 

FP zal haar digitale werkwijze verder uitbreiden. Daarnaast zal de 
projectleider minder vaak naar FP-bedrijven toe komen. Wel blijft hij 
uiteraard gewoon bereikbaar via email en telefoon. 

 
Toekomstbestendig FP 

FP wil subsidieonafhankelijk opereren en de kosten moeten in evenwicht 
gebracht worden met de inkomsten. De kosten en baten worden hier vanaf 
2017 op afgestemd.  

Zowel telersbedrijven als handelaren dragen bij aan de inkomsten van FP. 
 

Nogmaals wordt benadrukt dat zowel de teelt als de handel willen 
doorgaan met FP. Een ledenraadpleging aan zowel de teelt- als de 
handelszijde in 2016 heeft dit ondubbelzinnig bevestigd. 

 
 

4. Financien 
Leo Welschen, penningmeester FP, geeft een toelichting op de cijfers. 

 
2016 
De kosten waren circa € 185.000,-- incl. (eenmalige) bijdrage aan Global 

Gap. De baten waren circa € 107.000,-- + € 49.700,-- subsidies. 
Zowel de kosten als de baten zijn conform begroting.  

Het negatieve saldo wordt ten laste van het Eigen Vermogen gebracht. 
 
2017 

In de begroting 2017 zijn de kosten met 15% (ten opzichte van 2016) 
omlaag gebracht. Desondanks moeten de afdrachten vanuit de  
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FP-bedrijven met 25% stijgen in 2017 om de kosten en baten 

toekomstbestedig in evenwicht te brengen. 
 

2018 
Voor 2018 is een verdere daling van de kosten van 25% ten opzichte van 
2016 begroot en is een stijging van de afdrachten van 15% t.o.v. 2016 

voorzien. 
 

2019 
In 2019 zal de beoogde afdracht weer op het niveau van 2016 zitten en 
zullen de kosten 40% lager zijn ten opzichte van de kosten 2016. 

 
Op deze wijze wordt de doelstelling om financieel zelfstandig te kunnen 

functioneren gerealiseerd. Uiteraard is het voorgaande gebasseerd op een 
prognose en zal de werkelijke afdracht 2018 en 2019 afhankelijk zijn van 
de werkelijke kosten en baten. Hierbij worden ook de inkomsten vanuit de 

uitzendbureaus meegenomen. 
 

Het Eigen Vermogen zal de komende jaren op circa € 40.000,-- worden 
gesteld. Dit acht het bestuur vooralsnog voldoende.  
 

Tariefstelling 
2016:  0,060 cent/per kilo 

2017:  0,070 cent per kilo 
2018:  0,069 cent per kilo 
2019:  0,060 cent/per kilo 

De afdracht wordt in 2 delen gefactureerd. Een voorschot in februari en 
een eindheffing in het derde kwartaal 2017. 

 
 
5. Vragen 

Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld: 
A. waarom zou ik nog deelnemen aan FP ? 

B. wat willen de handelaren ? 

C. zijn er niet te veel “boven-wettelijke” eisen binnen FP ? 

D. wat te doen aan het negatieve gevoel m.b.t. FP ? 

ad A. waarom zou ik nog deelnemen aan FP  
FP is indertijd opgericht om de negatieve spiraal te keren. Dat heeft toen 

een sectorbrede aanpak vereist en het is uiteindelijk gelukt doordat – 
mede door de keteneis van de handel – het overgrote deel van de sector 

daadwerkelijk deelnam. Deelneming nu is dus in eerste instantie een uiting 
van solidariteit in het belang van de sector en daarmee ook van de 

individuele bedrijven.  
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Niemand verplicht echter een teler en/of handelaar om deel te nemen aan 

FP. Dit is een vrije keuze van een bedrijf.  
FP -Telers zijn volledig vrij om hun product aan iedereen te verkopen / 

distribueren. Als verkocht wordt aan binnenlandse groothandelaren of 
telers zonder FP, vervalt de FP aanduiding van het product, maar niet de 
FP certificering van de teler.  

Als een FP teler wil bijkopen kan dat alleen bij FP telers of FP handelaren. 
Handelaren met FP hebben zich verplicht om Nederlandse paddenstoelen 

uitsluitend in te kopen bij telers met FP. 
 
Door te produceren/leveren onder FP geeft een bedrijf aan dat zij de 

normen in de sector onderschrijft. De retail verlangt dit ook (in)direct van 
de bedrijven. 

 
Geconstateerd wordt dat door de introductie van FP er een ‘bodem’ in de 
markt is gelegd. 

 
ad B. wat willen de handelaren ? 

De handelaren hebben zich in 2016 uitgesproken voor continuering van FP. 
Zij zijn een groot voorstander van de keteneis.  
Handelaren dragen ook af aan FP. 

 
ad C. zijn er niet te veel “boven-wettelijke” eisen binnen FP ? 

Veel normen/regels van FP zijn direct herleidbaar naar wetgeving.  
De regels worden aan FP toegeschreven, omdat zij deze in het kader van 
de certificering laat controleren. Feitelijk zijn dit gewoon wettelijke regels. 

 
FP zegt toe om een overzicht van haar regels op te stellen waarbij duidelijk 

moet worden welke regels op wetgeving zijn gebaseerd en welke “boven 
wettelijk”. Safex zegt hiertoe een voorzet te doen. 
 

ad D. wat te doen aan het negatieve gevoel m.b.t. FP ? 
Dit “gevoel” leeft bij meerdere FP-deelnemers, maar is moeilijk te duiden. 

De voorzitter vindt het belangijk hier een goed beeld van te krijgen en 
vraagt de aanwezigen dan ook om dit “gevoel” nader te duiden en door te 

geven aan FP via de email, zodat daar in het vervolg rekening mee kan 
worden gehouden en de onderlinge communicatie kan worden verbeterd. 
 

Wel geeft hij aan dat het bestuur haar input direct verkrijgt uit de resp. 
achterbannen en het harmonisatieoverleg met de inspectie instellingen. 

Hierdoor is het bestuur goed op de hoogte van wat er speelt in de sector. 
 
6. Einde 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor 
eenieders inbreng, de bijeenkomst. 


