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Reorganisaties in de vleessektor zijn aan de orde van de dag.
Dit gaat gepaard met veel ontslagen.
De herstrukturering is voorlopig niet ten einde. De konkurrentie
binnen de sektor gaat door. Met alle gevolgen van dien.
De Voedingsbond PNV wil deze herstrukturering op een sociaal
verantwoorde manier laten plaatsvinden. Daarom heeft ze in 1980
het initiatief genomen om de werkgevers aan tafel te krijgen.
Om samen met werkgevers te bespreken hoe een zo hoog mogelijk

-----eè werkgelegenheidsnivo gehandhaafd kan worden.

Dit initiatief van de Voedingsbond FNV resulteerde in een breed
samengestelde werkgroep. Tegelijk maakte het noodzakelijk dat
er door de bond ook in eigen huis meer nagedacht werd over de
problemen in de sektor. Over de formulering van een eigen bondsvisie. Dit leidde tot het beleidsplan "Bij de beesten af", dat
in 1981 door de vakgroep vlees definitief werd vastgesteld.
'De
opvattingen in het beleidsplan hadden echter een nogal algemeen karakter. Als gevolg van de tijdsdruk konden de opvattingen
ook nauwelijks steunen op wat zich in de bedrijven werkelijk

voltrok.

ETegenstellingen en verschillen binnen de sektor kwamen hierdoor

äslecht uit de verf. Gebrek aan konkrete informatie over wat zich

Evooral in de kleinere bedrijven afspeelde, was ook schuldig aan
Edit manko van het beleidsplan.
lOm d;;_nenko weg te werken is kontakt opgenomen met de "Initiatiefgroep I.M.G.O.-Landbouw" te Wageningen.
I.M.G.O. staat voor Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onder-

zoek.
Het I.M.G.0. dggpwgnderzoek voor groeperingen die onvoldoende
draagkrachtig zijn om zëlf onderzoek uit te voeren. Maar onderzoek is voor het I.M.G.0. geen 'koopwaar'.Principes als "klant
is koning" en "wetenschap is koning" wijst het instituut nadrukkelijk af. Samenwerking tussen 'klant' en 'wetenschapper' staat
juist centraal.

\
'

Twee mensenvvan het I.M.G.O. hebben het onderzoek uitgevoerd.
Beide studeren aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. In het
onderzoek zijn ze begeleid door een vijftal mensen die beroepshalve bij een dergelijk onderzoek betrokken zijn.Zo had in de
begeleidingsgroep één beleidsmedewerker van de Voedingsbond
zitting.
Natuurlijk hopen we dat dit rapport in brede kringen binnen de
bond gebruikt zal worden. Wat ons betreft mag het stukgelezen
worden! Hopenlijk vergroot het uiteindelijk het inzicht in het
sektorgebeuren, wordt het gebruikt in het scholings- en vormingsprogramma en leidt het tot een praktijk waarbij verzameling en
verwerking van dit type informatie van uitzondering tot regel
l
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worden meestal
vlees is een chaos", wordt vaak verzucht, Daar
een rommelige intwee dingen mee bedoeld. Ten eerste dat de sektor
veelsoortige bedrnvenz
dgnk maakt; je hebt te maken met veel en
binnenlands en exportgroot en klein, specialistisch en veelzüdig,
gericht, zelf slachtend en alleen verwerkend, enzovoorts.
beweging is;veel
Ten tweede wordt ermee bedoeld dat de sektor in
met name bn de grote
kleine bedrüfjes komen op en verdwnnen weer en
Reorganibedrnven wordt er driftig met arbeidsplaatsen geschoven.
orde van de dag geweest.
saties znn in de afgelopen 10-12 jaar aan de
grootscheepse ontslaZoals gebruikelnk bn reorganisaties, heeft dit
staat in deze
gen met zich meegebracht. Kortom, de werkgelegenheid
sektor al jaren on de tocht.

'

van de sektor bezigIn ons onderzoek hebben we ons met beide beelden
en proberen
gehouden: we wilden wat struktuur ontdekken in de sektor
die onzekere, dalende
te verklaren wat de oorzaken zün (geweest) van
werkgelegenheid,
van de middelgrote
De nadruk heeft hierin vooral op het beküken

·

be-

de.sektor(UV0,0oveco,Homburg
drnven gelegen. Over de grote vier in
Beleidsplan van de Voeen NOB) is al veel bekend. Zoals ook uit het
niet voor
dingsbond ("Bü de beesten af") is af te lezen, geldt dit
hebben geprode vele andere, kleinere bedrnven in 'het vlees'. We
de beschikbare
beerd dit gebrek aan informatie te verminderen. Omdat
achtertnd niet onbeperkt was, konden we zeker niet alle bedruven
middelgrote varkenshalen en bestuderen, We hebben ons beperkt tot de
worden:
vleesverwerkende bedrnven. Onder middelgroot moet dan verstaan
moeten niet
bedrnven waar 50 tot 500 mensen werken. Die twee getallen
iets kleinere
al te precies genomenvwdrden. Hier en daar komen ook
bedrüven ter sprake.
De rommelige indruk van de sektor,

het eerste beeld, hebben we willen

wegnemen door ons sterk te richten op ongelükheden binnen de sektor.
er met de
Dat betekent dat we telkens verbanden leggen tussen wat
grote vier en wat er met de middelgrote bedrüven gebeurd is. We denonzekere en dalenken dat hiermee het tweede beeld van de sektor, de
de werkgelegenheid, beter begrepen kan worden. Reorganisaties(waar
en uitbreidingen)
we mee bedoelenzovernames, sluitingen, inkrimpingai
voorgekomen dan minder uit de lucht vallen. Het wordt immers vaak
ondernemingen. De
steld alsof reorganisaties onafwendbaar zün voor
gezegd.
markt ontwikkelt zich'nu eenmaal' zus of zo, wordt er dan
wat znn de geMaar wie bepaalt eigenlük die marktontwikkelingen? En
verschillende bedrnven?
volgen hiervan voor de werkgelegenheid in de
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De manier waarop we vervolgens naar de sektor knken is het beste als
'ekonomisch'

te betitelen.

We knken naar:

1)De struktuur van de sektor. Dat wil zeggen, wat voor bedrnven zän
er aktief(slachterüen, vleeswarenproducenten,etc), welke verschillen in grootte zün er, welke verbanden bestaan er tussen de bedrnven onderling,

enzovoorts.

2)De verandering in die struktuur. Dat wil zeggen, welke bedrnven
groeien, welke krimpen in of verdwnnen, wat zitten daar voor oorzaken of verbanden achter,

enz.

Het leggen van verbanden krngt in dit verslag de grootste nadruk en
dan gaat het ons,
en

zoals gezegd, vooral om het verband tussen

'groot'

'middelgroot'. Die twee hebben op verschillende manieren met

elkaar te maken.

Ze konkurreren soms op dezelfde afzetmarkten,

ze

moeten allemaal varkens of varkensvlees hebben als grondstof, middelgrote bedrnven worden soms overgenomen door groten, en ga zo maar doorEr znn ook belangrnke verschillen aan te wnzen tussen 'groot' en 'middelgroot':van de middelgrote bedrüven wordt wel gezegd dat ze goed
draaien,

terwnl de grote(uitgezonderd NOB)

dikke verliezen lüden;gro-

te bedrnven kunnen grootschaligere machines kopen;

de groten hebben

vaak een groter marktaandeel, waardoor ze een grotere invloed op die
.

markt hebben.
De Voedingsbond praat wel over een sektorgewüze aanpak.

‘

Een goeie

zaak,vinden wg, maar je moet dan wel goed weten hoe die sektor in
elkaar zit. Om te weten wat de mogelnkheden en onmogelhkheden zün
van zo'n aanpak, Je moet weten wat er aan de hand is in de
aktie te kunnen ondernemen.

sektor om

Zodat je al eerder over de gevolgen van

reorganisaties kunt gaan nadenken, om aktie te kunnen ondernemen.
Zodat je niet pas over akties tegen reorganisaties kunt gaan denken
als de ondernemers hun plannen al weer klaar hebben.
Dat wn vanuit een

'ekonomische'

natuurlük ook zün beperkingen.
aan de arbeidsomstandigheden
in het vlees.

invalshoek naar het vlees knken,

heeft

Zo hebben we weinig aandacht besteed
en aan de technologische ontwikkeling

En aan de zeggenschap van de werknemers in de middel-

grote bedrüven. Allemaal belangrnke zaken voor mensen die in de vleesindstrie werken.

Bovendien hebben ze ook invloed op de ekonomische

ontwikkelingen die wh wel onderzocht hebben.

Soms stuitten we daar

dan ook op.

Dit verslag zit verder als volgt in elkaar:
De rode draad die er doorheen loopt is dat we telkens van sektornivo,
via de grote vier,naar het (middelgrote) bedrnfsnivo gaan. Hoofdmuk 2

2

en middelgroot
biedt het algemene sektorplaatje. Maar ook hoe groot
zich tot elkaar verhouden komt hier aan de orde.
onder de
In hoofdstuk 5 worden de middelgrote vers vlees-producenten
en -conservenloep genomen. In hoofdstuk 4 de middelgrote vleeswarenIn beide hoofdstukken worden echter allereerst de belangnog eens
rükste ontwikkelingen op het sektornivo en bn de grote vier
producenten.

op een rntje gezet.
over
In de hoofdstukken 2,5 en 4 komt erg veel feitelnke informatie
nog
tafel en veel verschillende problemen worden besproken. Om dan
de bomen door het bos te kunnen blhven zien, worden de 5 hoofdstukken
konklusie
in hoofdstuk 5 beknopt samengevat en wordt een algemene
getrokken.
Hoofdstuk 6 beschouwen wü als het belangrükste deel van dit verslag.
naar
Hierin geven we aan hoe onze bevindingen vertaald kunnen worden
heb
de praktük van de Voedingsbond. Aan kennis en informatie op zich
je immers niet zoveel. Het moet gekoppeld worden aan de vorming van
een visie en een antwoord op de problemen in de sektor. Klaarheid
brengen in de 'chaos van het vlees' is immers niet voldoende. Het
gaat vooral om klaarheid over wegen die uit de chaos leiden.
Voordat we van wal steken, is een waarschuwing op z'n plaats: op
allerlei manieren hebben we informatie over de vele bedrüven boven
De kwaliteit van die informatie is niet altnd even
gegggd. Vaak ontbrak het ons aan kontrolemogelhkheden en in enkele
vallen bleef de informatie zeer beperkt. Veel gegevens zullen ook
tafel gekregen.

alweer verouderd zhn.
Hoe gebrekkig de informatie in sommige gevallen ook is,

het mocht

ons er niet van weerhouden deze toch te gebruiken. Onder het motto:
wie niet waagt wie niet wint, hebben we de stoute schoenen aangetrokkenl
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De sektor olemeen

Inleiding.

In het overzicht hiernaast (linkerbladzijde) is geschetst hoe de
produktie en verwerking van slachtvarkens in Nederland in elkaar
zit. Wij hebben ons in ons onderzoek beperkt tot de slachtvarkenssektor, om de volgende redenen:
deelsektor van de nederlandse vleessektor
- het is de belangrijkste
(wat betreft werkgelegenheid en produktie),
problemen van de vleessektor zijn gekonsentreerd
- de belangrijkste
in dit deel van de sektor (slachterijen en verwerking van varkens-

E

vlees).

_

Daarbinnen hebben wij ons weer alleen uitgebreid bezig gehouden met
de verwerking van slachtvarkens. De aanvoer van varkens (inklusief
behandelen we alleen kort in dit algemene hoofdstuk over de sektor. Hetzelfde doen we met de afzet van vers vlees

de varkenshouderij)

en vleeswaren & -konserven.
'

In de andere delen van de vleessektor (aanvoer en verwerking van'
runderen, kalveren en schapen) zijn heel andere dingen aan de hand
De struktuur van aanvoer en verwerking
is in die deelsektoren heel anders. De konklusies die wij in dit
rapport trekken voor de slachtvarkensektor, kun je dan ook niet zodan in de slachtvarkensektor.

maar doortrekken naar die andere deelsektoren. We zullen hier ver°
der niet meer op ingaan.
2B - De aanvoer van slachtvarkens.
Slachtvarkens worden in Nederland geproduceerd op varkenshouderijen
waar meestal een gezin op werkt. De varkenshouderij is snel ontwikkeld sinds de tweede wereldoorlog. Ten opzichte van de andere EEGlanden is de varkensproduktie van Nederland steeds belangrijker geworden. In 1970 kwam 9% van alle varkens in de EEG uit Nederland,
in 1980 was dat gestegen tot 15%%.
Deze snelle toename van de produktie van slachtvarkens heeft voor
de grote vareenaamtal boeren ook flink wat opgeleverd. Dat zijn
kenshouders. Maar veel kleintjes hebben af moeten haken. Ze verdienen vaak slecht en moeten er daarom mee stoppen- Om dit te illustreren:

in

1972 waren

er 41.560 bedrijven met in totaal 5.295.000

Dat zijn gemiddeld 79 mestvarkens per bedrijf. In 1980
was dat gemiddelde: 185 mestvarkens per bedrijf. Er waren toen
echter nog maar 28.641 bedrijven met mestvarkens. De verschillen

mestvarkens.

blïJv@¤ aP¤@i@¤, en steeds meer kleine bedrijven moeten afhaken.
De boeren ontvangen zeer wisselende prijzen voor hun varkens.
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prijs
je naar de prijsindex voor slachtvarkens kijkt, zie je dat de
ten opzichte van 1975 verslechterd is. Nou was 1975 een zeer gunstig
jaar voor de varkenshouders. Maar toch,

de prijs is ver achterge-

bleven bij de inflatie.
Kleine boeren hebben het meeste last van prijsschommelingen. De
De ene week
grote varkensboeren leveren elke week wel varkens af.
tegen een hoge prijs,

de andere week tegen lage varkensprijzen. Een

ineens af.
kleine boer levert een groot deel van zijn varkens
Is de prijs dan hoog, dan heeft hij geluk. Is de prijs dan net laag,
dan komt hij vaak in de problemen.
verWat betreft de toekomst van de nederlandse varkenshouderij: men
zal
wacht dat de groei van de varkensproduktie in de EEG als geheel
stoppen. Het PVV denkt dat Nederland in ieder geval tot 1985 haar
aandeel zal zien groeien ten opzichte van de andere belangrijke
varkensproducenten in de EEG (Denemarken, Duitsland en delen van
Frankrijk), Of dat ook geldt voor de verwerking van varkens(vlees)
is natuurlijk een heel ander verhaal.
De verwerkende industrie in Nederland heeft alles te maken met de
nederlandse varkenshouderij:zowat 100% van de in Nederland geslachte
en verwerkte varkens komt uit Nederland zelf. En 90% van de totale
kosten bij slachterijen zijn kosten voor grondstoffen: slachtvarkens.
·

`

Maar 5% van de kosten zijn arbeidskosten.
aangeHet aantal varkens dat door nederlandse varkenshouders wordt
voerd is sterk gestegen; van 10,7 miljoen in 1975 tot 15,4 miljoen_
in 1980. In de grafiek op de linkerpagina kun je zien hoe die verdeeld zijn over enkele belangrijke bedrijven, twee aanvoerorganisaties en de levende export.
Het gaat in de grafiek om de aanvoer van varkens bij de verschilvarkens bij ieder
lende bedrijven. Niet om het aantal geslachte
bedrijf. NOB bijvoorbeeld slacht niet alle varkens die aangevoerd
worden door de inkooporganisatie van de NOB. En dat geldt ook voor
Ooveco. Beide bedrijven houden varkens over, en die verhandelen ze
levend. Voor een deel export (die varkens komen dus ook terug in
de kolom levende export),

en voor een deel naar slachterijen in

Nederland die tekort komen. Homburg en UVG kochten bijvoorbeeld
altijd bij. Als de slachtlijn van UVG-Oss dicht is, houdt UVG ook
Die wil ze dan bbk levend gaan verhandelen.
Dat
In de tekening hiernaast komen ook voor: Vagrocon en Oostgroep.
zitten.
zijn twee organisaties waarin een aantal áachterijen -

varkens over.

Ze spreken beide een 'richtprijs' af die ze

in

de betreffende

week willen betalen voor de varkens die ze inkopen. De leden-slachteTijen houden zich echter vaak niet aan die afgesproken prijs.
De Oostgroep is niet zo'n hechte klub: sinds haar oprichting zijn
5
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Udema-Holten)
enkele belangrijke leden (NVC-Almelo, Hendrix, Oompaxo,en
een
uitgetreden. De Vagrocon is wat stabieler. In de Vagrocon zit
aantal slachterijen uit het Westen van Nederland.
(UVG, Ooveco, NOB en
Door de inkooporganisaties van de grote vier
Homburg) samen werden in 1975 nog 42,5% van alle slachtvarkens in
Nederland aangevoerd. In 1981 was dat aandeel gedaald tot 57,2% van
de nederlandse slachtvarkens.
worden
We schreven al dat alle varkens die in Nederland geslacht
Maar andersook door nederlandse varkenshouders zijn geproduceerd.
slachtvarom geldt dat niet: niet alle in Nederland geproduceerde
maar in de
kens worden ook in Nederland geslacht en verwerkt. Kijk
In 1970 werd nog maar 4% van de nederlandse
aanvoer van slachtvarkens levend geëxporteerd. In 1980 was dat al
levende
bijna 16%, oftewel ruim 2,5 miljoen varkens. In1981 is de
export overigens licht gedaald. De belangrijkste afnemers van lefiguren 2.5 en 2.4.

·

vende slachtvarkens zijn:

Duitsland, Italië, Frankrijk en België.

De onderlinge verdeling over die landen verschilt van jaar tot jaar.
Dat hangt onder meer samen met dingen als de Trichine-affaire in
Duitsland in 1979 en de Salmonella-affaire in 1980 in Italië, Als
er zo iets aan de hand is, gaat de grens dicht voor vers varkensEr worden dan.meer varkens levend naar zo'n land geëxporteerd- Voor de landen waar de levende export_naar toe gaat geldt:
de import van levende varkens is veel sneller toegenomen dan de

vlees.

import van vers vlees en vleeswaren.
Een belangrijke oorzaak van de levende export naar die landen is:
en Italië
net als in Nederland is er ook in Duitsland, Frankrijk
overkapaciteit gekweekt aan slachterijen. Om de onderbezettingsverliezen van deze slachterijen te beperken worden er levende varkens uit Nederland geïmporteerd. Om hun haken vol te krijgen zijn
ze bereid een meerprijs voor die nederlandse slachtvarkens te beEen ander argument om de varkens levend in te voeren is, dat
ze voor hun vers vlees-voorzienig liever ter plekke geslachte var-

talen.

kens hebben.

Dat zou verser zijn.

is echter wel dat
meer haken leeg blijven. De nederlandse slachterijen hebersteeds
ben daardoor last van onderbezettingsverliezen.

die de levende ex-

Het zijn vooral een
port vanuit Nederland verzorgen.

De NOB,

en in mindere mate Ooveco,

doen het ook, maar veel gewicht legt dit niet in de schaal.
Dat de levende exportfunest is voor de slachterijen is duidelijk,
Maar zelfs voor de varkenshouders is de levende export niet onverdeeld gunstig: een groepje jonge varkenshouders uit Overijssel en
E
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Gelderland wijst op de belangentegenstellingen binnen de varkenshouderij: "Het is niet juist dat eigenlijk een gedeelte van
de varkenshouders betaalt voor het vrijhouden van
de slachtlijnen voor de varkenshouders die wisselend levend exporteren of aan de nederlandse
slachterijen leveren"
(Uit: 'Brood met ham' ; zie ook bijlage 1)
leDe levende export kost dus ook aan varkenshouders geld. Dat de
vende export aan banden moet is een duidelijke zaak. De instandhouding van de verwerkingskapaciteit in Nederland wordt door de
levende export bedreigd. En dat is zowel voor de werknemers in
de slachterijen en vleesverwerkende industrie , als voor de
varkensboeren ongunstig: de eersten zouden hun baan verliezen.
er belang bij
Da's duidelijk. Maar ook de varkensboeren hebben
dat er verwerkingskapaciteit blijft bestaan in Nederland. De levende export is een onzekere en wisselende afzetmarkt. En als die afgesloten wordt , kunnen de varkenshouders nergens meer naar toe met hun
varkens, als de verwerkingskapaciteit in Nederland beperkt wordt,
Om de levende export in te dammen,.zal de tussenhandel aangepakt
moeten worden. Hierbij is het belangrijk om te weten dat ook een

·

bedrijf als de NOB belang heeft bij de vrije handel in levende
'
varkens. Het is namelijk hun manier om hun eigen slachtkapaciteit
En ook UVG wil na sluiting van de slachtlijn
deze
in Oss gaan profiteren van de levende handel, Het beleid van

vol bezet te houden,

ondernemingen zal dus ook moeten veranderen. Het zal moeite kosten
om dat af te dwingen. Het is prettig om te weten dat er nu ook
onder varkenshouders stemmen opgaan die de levende handel en export aan willen pakken.
2O - De verwerking
In figuur 2.5 is het aantal slachtingen weergegeven. Opvallend
is de stagnatie van het aantal slachtingen in de periode '71-'75.
In die jaren nam de produktie van slachtvarkens in Nederland maar
licht toe. Een deel van deze toename ging bovendien nog naar de
levende export. Die nam ook toe in die jaren.
Vanaf 1979 treedt er weer een lichte stagnatie op in het aantal
slachtingen. De groei van de levende export is wederom een van de
oorzaken.
De varkens die in Nederland geslacht worden, worden verwerkt tot
vers varkensvlees (karkassen en delen),
en -konserven.

en verder tot vleeswaren

De produktie van deze twee groepen heeft zich ver-

schillend ontwikkeld.

Zie figuur 2.6 op de volgende bladzijde.
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relatieve belang van
Voor de periode 1970-1980 kun je zien dat het
in 1970 maakten
de vleeswaren en -kdserven steeds verder afneemt:
(in hoeveelheden)
de vleeswaren en -konserven 45% van de produktie
de daling
uit. In 1980 was dat nog maar 25%. In waardecijfers is
minder sterk.
ook absoluut,

Sinds 1975 daalt de vleeswaren + -konservenproduktie
terwijl de vers vlees-produktie steeds toenam. In

1980 daalde ze voor het eerst allebei.
Konklusie:-de-varkens-worden----steeds minder ver verwerkt in
_

In- en Uitvoer:

gemaakt dan
In Nederland wordt meer dan 2 keer zoveel varkensvlees
Bij 100%
er opgegeten wordt, (De zelfvoorzieningsgraad is 216%.
zouden we precies genoeg hebben voor de binnenlandse konsumptie.)
de nederlandse varLogisch dus dat er veel geëxporteerd wordt door
dat
kensvleessektor. Van groot belang is echter in welke vorm
de levarkensvlees de grens over gaat. We hebben de toename van
invende export al besproken (zie hoofdstuk 2A). Maar ook andere
Nederland
en uitvoergegevens wijzen er op dat de verwerking in
de vers vlees-export is tussen 1970 en
en -konserven
1980 flink gestegen, terwijl de export van vleeswaren
export nog
in 1980 lager was dan die in 1970. Tot 1975 is deze
steeds minder ver gaat:

naar de VS
gestegen, De export van ham- en schouderkonserven
terug.
speelt hierin een overheersende rol. We komen daar nog op
teruggelopen,
Niet alleen de expbrt van vleeswaren en konserven is

In 1280 was de import van vleeswaren en -konserven 10% van de bin-nenlandse produktie. In 1970 was dat nog maar 5,6%.
bleef van geDe import van vers varkensvlees nam ook wel tgëïymaar
ringe betekenis.
als bij de proBij de in- en uitvoer zie je dus hetzelfde
(die vers
duktie: er is een groot verschil tussen de slachterijen
vlees produceren)

en de vleeswarenfabrieken.

Hetzelfdegeldt voor de prijzen van de verschillende produktsoorten.
van 1975
We zagen al dat de prijs van slachtvarkens ten opzichte
zeer wisniet gestegen is. De prijsontwikkeling van de delen is
een
selend, en ook niet voor alle delen hetzelfde. Hierbij spelen
Delen zijn namelijk niet alleeneindprodukt
delen zijn
(levering aan slagers, supermarkten en dergelijke). Maar
bijvoorook weer grondstof voor de vleeswarenfabrieken. Zo is er

aantal zaken een rol.

beeld op dit moment veel vraag naar verse middels

(karbonaden en

In
buiken) in verband met de grote baconproduktie voor Engeland.
in trek in verband
het begin van de jaren '70 waren de hammen zeer
met de export van hamkonserven naar de VS.
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Die volDe prijzen van vleeswaren ontwikkelden zich heel anders.
Dit zijn ook echte eindprogen meer de algemene inflatie.
De
dukten. Alleen de knakworst-prijs heeft zich anders ontwikkeld.
oorzaak hiervan zit 'm in de felle konkurrentie die op de knakworstmarkt heeft gewoed, en nog steeds woedt.

(Zie ook hoofdstuk 4.)

We zouden graag willen kijken hoeveel bedrijven er nu eigenlijk
betrokken zijn bij de produktie van vers vlees en vleeswaren. Het
is echter moeilijk om daar betrouwbare gegevens over te vinden.
Op grond van de cijfers die we gevonden hebben (over bedrijven met
meer dan tien werknemers) is het volgende te zeggen. Sinds 1975
is het aantal vleeswarenbedrijven licht afgenomen (tot 114 volgens
het CBS), terwijl het aantal slachterijen is gestegen. Hierin zijn
opgenomen.
echter niet de openbare en partikuliere slachthuizen
Het aantal openbare slachthuizen is sterk afgenomen.
In figuur 2.10 is weergegeven hoe de gezamelijkeinvesteringen van
de bedrijven in de vleessektor zich ontwikkeld hebben. Ze zijn op
twee manieren weergegeva1: in 'lopende' prijzen, en in 'konstante'
prijzen. Als je kostante prijzen neemt, heb je gekorrigeerd voor
de stijging van de prijzen van de investeringsgoederen (machines,
gebouwen, auto's enz.). Dit cijfer geeft dus het beste inzicht in
de ontwikkeling van de omvang van de investeringsprojekten.

Bij

=lopende prijzen is er niet gekorrigeerd voor de inflatie.
De zwarte balk in de figuur is het indexcijfer voor de investeringen
.
Je kunt zien dat het investeringsvolume
maar weinig is toegenomen in de loop van de jaren.
Als je kijkt naar de investeringen in lopende prijzen, dan valt

in konstante prijzen.

de sterke groei in 1980 op.

Die groei zit

'm vooral in de

post gebouwen. Belangrijke investeringen in nieuwbouw werden in
dat jaar gedaan door: Drost, van der Bend, Stegeman, de Spaanse
Polder (het voormalige openbare, nu.privaterotterdamse slachthuis),
en UVG-Oss.
Als we de investeringen uit willen splitsen naar grote bedrijven
en kleine bedrijven dan weten we alleen dat vóór 1978 door zowel
de grote, als de kleine bedrijven geïnvesteerd werd in uitbreiding van de slachtkapaciteit. Na 1978 hebben dat alleen nog enkele middelgrote slachterijen en enkele slachthuizen
de vleeswarensektor

gedaan. In

springen de investering van UVG in de nieuwe

vleeswarenfabriek in Oss (60 miljoen gulden)

en die van Stegeman,

ook in een nieuwevleeswarenfabriek (55-40 miljoen gulden)

eruit.

9

2.10160
17g ljg.
Investerlnen xmln gld (@p_e@l
150

gmncblnes dovoctlxd

MO

ï1grond,tror‘spon‘. W;

120

@0

100

V

1

konstonte

agazgn

á E (l1T;i,áïZf§°?’° Zlïïaïïï
optische

Q Q ä E ä E E ·

00
“

E é E äE Eä äE äT
= = =
eeee§§§
EEYWNQQ

70

QQ \ \
· ;= QQ §
ä
Q ‘
Q »~Q
Q

‘60

0

50

40
30
20

`

`

10

Q Q
Q
Q §

Q~ Q Q

Q

Q

Q

Q

Q

1

'

index

120
110

100
00
00

Q

L à n .
A1970
71.1 75 76 77 78 79 80
·

"

gelndexeerd,

Qêbouwn

13O

·

-_lOl(3Cll,

K N'Bzd¤ investeringen in transport zijn gestegen van
11,6¤1.¤. in 1974, ¤·B&1'

22,8¤l.¤Ln1979.

Brcnmnx CBS·-pr¤d.uktiestetistieke¤; Eedrijfstakverkenningen lvhkll en
!lvEZ,1980.

Als we de ontwikkeling van de investeringen vergelijken met de
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de vleessektor, dan zie
je wel dat investeringen lang niet altijd tot meer werk leiden.
Voor de jaren 1978-1980 geldt in ieder geval dat meer investeringen gepaard ging met minder werkgelegenheid. De nieuwe fabriek
van UVG is daar een duidelijk praktijkvoorbeeld van: in de nieuwe
fabriek werken

maar 155 mensen, waar er eerst nog 550 werkten.

De werkgelegenheid in de slachterijen en vleeswarenfabrieken is
weergegeven in figuur 2.11.ä
Wat betreft het aantal werknemers is 1975 een 'topjaar' geweest.
De 2000 banen die er tussen 1970 en 1975 bijgekomen waren, zijn
er in de vleessekná 1975 ook weer verdwenen. En in 1980 werkten
tor weer ongeveer evenveel mensen als in 1970: j 17duizend. Hoe
het komt dat het aantal werknemers van 1975 op 1974 zo sterk is
gedaald, is ons een raadsel. In 1975 is alleen Zendijk (Olst) van
2
Homburg gesloten. Dat kostte 140 arbeidsplaatsen. In bijlage
Varis een overzicht opgenomen van de bedrijfssluitingen in de
kensvleessektor.
Van de werkgelegenheidscijfers die in figuur 2.11 zijn weergegeven,
hebben we de werkgelegenheid van de grote 4 (UVG, Ooveco, Homburg
afgetrokken. Dan hou je de werkgelegenheid bij de kleinere bedrijven over. Dat is weergegeven in figuur 2.12.
De werkgelegenheid bij de middelgrote slachterijen en vleeswarenen NOB)

fabrieken (exklusief openbare en partikuliere slachthuizen) is
aanzienlijk toegenomen. Ook relatief: in 1970 werkten nog ruim
70% van de werknemers in de vleessektor bij de grote 4. In 1979
was dat nog maar 50%. En na 1979 is de daling van de werkgelegenheid bij de grote 4 keihard doorgegaan: in 1979 werkten er bij de
grote 4 samen nog 8656 mensen, in 1980 nog 8542 en in 1981 nog

maar 7474 !
Hammenexport.
De hiervoor geschetste ontwikkeling van de werkgelegenheid (ook
de verdeling tussen de grote en middelgrote bedrijven) heeft alles
te maken met de meest besproken episode uit de vleessektor:
ham- en schouderkonserven-export naar de VS.

de

Wat was er namelijk aan de hand?
x Het OBS, waar deze cijfers vandaan komen, sluit de openbare en
partikuliere slachthuizen uit. Er is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten slachterijen. In deze cijfers zijn
dus ook een aantal runderslachterijen verwerkt.
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fig. 2.11
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en
De Verenigde Staten importeert aanzienlijke hoeveelheden hamWaarde
Hoeveelheid
Jaar
schouderkonserven:
x f mln
x 1000 ton
1971
1975

121
140

820
1080

126

979

1977

114

1975

910

107
99

1979
1980

764
654

aanvankelijk
Het aandeel van Nederland in deze import van de VS was
hoog, maar is van lieverlee minimaal geworden. De belangrijkste
konkurrenten van Nederland op deze afzetmarkt waren en zijn: Denemarken + een viertal Oosteuropese landen. Die laatste vier hebben hun marktaandeel flink opgeschroefd. Ten koste van het aandeel
van Nederland (en in iets mindere mate) van Denemarken. Dit is
weergegeven in figuur 2.15(zie ommezüde)
Over de oorzaken van de toename van het oosteuropese aandeel is
veel gezegd en geschreven. Een belangrijk detail in dit verband is
In 0ostEuropa zijn vleesverwerkende bedrijven geinstalleerd door de Amerikanen. De Amerikanen wilden dat deze fabrieken terugbetaald werden in hamkonserven, en niet in oosteuro-

het volgende.
`

pese munten. Het is logisch dat zo'n handel tegen (omgerekend naar
bijvoorbeeld dollars) lagere prijzen gaat dan de normale handel.

,
.

Wat veel ondernemers toeschreven aan het oosteuropese ekonomische
systeem, had dus veel meer tgmaken met de handelspolitiek van de
U
Verenigde Staten!
Voor de nederlandse exporteurs is er in de periode 1975-1980 een
aanzienlijke afzetmerkt voor vleeskonserven verloren gegaan. De
nederlandse export van ham- en schouderkonserven naar de VS heeft
zich alsvolgt ontwikkeld:

Jaar

1971
1975
1975

·

1977
1979
1980

Waarde
x f mln

Hoeveelheid
x 1000 ton

250
524

57
42
51

15
4
5

254

1

124
26
24

De export naar de VS was in 1980 zo'n 500 miljoen gulden minder
dan in 1975, het 'topjaar' van de hammenexport.
Hoe belangrijk is dit verlies aan exportmarkt nu?

J

In 1975 ging 40,5% van de totale nederlandse export van vleeswaren en -konserven naar de VS. En de totale export van vleeswaren
en -konserven was in 1980 ook 500 mln gulden minder dan in 1975.
Je zou kunnen zeggen dat het verlies aan export van ham- en schouderkonserven naar de VS de hele daling van de export van vleeswaren en -konserven verklaart.
Maar wat zijn nu de achtergronden in Nederland van die hele ham-
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men-ellende?
De export van ham- en schouderkonserven naar de VS werd uitge-

voerd door zeven bedrijven: UVG, Ooveco, Homburg, vd Laan, Gevato

(later Perco), Buyvoets,

en Niers. Rond 1972/'75 waren de

aandelen van deze bedrijven in de nederlandse hammenexport naar
de VS:

Homburg:

j 50%

01/0:

g 51%

Coveco:

j 27%

vd Laan:

i 10%

Niers:

+ 10%

Buyvoets:

j

5%

Gevato:

j

1%

alleen van der Laan in staat gebleken deze export voor langere tijd enigszins op peil te houden. (zie ook hoofdstuk 4.) Voor de rest is de VS-markt in 1975 al definitief in

Van deze zeven
1

_

g 88%

is

elkaar gezakt. Dat is alsvolgt gegaan.
Om te beginnen hebben deze bedrijven er bewust voor gekozen om
snel, veel geld te verdienen aan de hammenexport. Homburg en UVG
hebben hiertoe zelfs andere bedrijven overgenomen. Dat waren vaak
al wat oudere vleeswaren- en -konservenfabrieken. Die werden dan
eenzijdig gezet op de hammenproduktie. Buyvoets en Gevato zijn
dochters van multinationals (geweest), die deze bedrijven ook
alleen maar overgenomen

haddenom tijdelijk het onderste uit de

hammen-export te halen. Daarna lagen Buyvoets en Gevato (Perco &
Zadelhoff) op hun gat. Er was nauwelijks in geïnvesteerd.
De hierboven genoemde bedrijven zijn dus bewust door de ondernemers eenzijdig ingericht. Er is niet gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe produkten en markten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Homburg. (Zie bijlage5 ) En ook op de binnenlandse markt
is er terrein verloren. Daar hebben onder andere Unileverbedrijven uit België (Zwan) en Duitsland (Schaft) van geprofiteerd,
Voor zover de oorzaken van de problemen in de vleessektor dus gezocht moeten worden in de teruggevallen export van vleeswaren en
-konserven, dan is de diepere achtergrond daarvan allesbehalve
'toevallig': de hammen-export was lukratief, maar riskant, en de
zeven hebben dat risiko bewust genomen. Met alle gevolgen vandien.
Het geeft ook een idee van het overwicht van de grootste bedrijven in de sektor. Hun handelen heeft groot effekt gehad op de

rest van de sektor. Na eerst de sektor ontwricht te hebben, door
oude bedrijven op te kopen met het oog op de winstgevende hammenproduktie, hebben ze de sektor daarna opgezadeld met gigantische
herstruktureringen. Die van UVG voorop. (Zie de werkgelegenheids'
cijfers eerder in dit hoofdstuk en bijlage 5 .)
12

Nadat de hammenexport instortte brandde de konkurrentie op de
binnenlandse vleeswarenmarkt los. Als gevolg daarvan heeft bijvoorbeeld Manon het loodje gelegd. Homburg en Coveco gingen in het
vers vlees ter kompensatie van de weggevallen hammenexport, en
zorgde daar voor felle konkurrentie (met name op de binnenlandse

markt),
Het is belangrijk deze lessen van de hammen-export-geschiedenis in
't

achterhoofd te houden. Op dit moment is er de bacon-export naar

Engeland, waar vergelijkbare problemen dreigen te ontstaan.

Overkapaciteit.
Het wegvallen van de hammenexport naar de VS heeft een grote rol
gespeeld bij de bedrijfssluitingen de afgelopen 10 jaar. Die
sluitingen waren een reaktie op de eerder gekreëerde overkapaciteit.
Omdat individuele

bedrijven brood zien in bepaalde produkten en

markten, wordt er flink geïnvesteerd in kapaciteitsuitbreiding.
Uiteraard zonder rekening te houden met elkaar. En als dan de grootste afzet-hausse voorbij is, dan volgt de ellende. Voor de werknemers uiteraard. In de vleeswarenindustrie is er op twee manieren

geantwoord op de aanwezige overkapaciteitx:
op vers vlees-produktie,
- overstappen
Dat hebben de grote
- het sluiten of afslanken van bedrijven.
vleeswarenbedrijven flink gedaan.
Van 1970 tot en met nu zijn er, voor zover ons bekend,

16 vlees-

warenfabrieken gegloten. Als we de aangekondigde sluiting van
Buyvoets (dit jaar dicht) niet meerekenen, dan kostte dit al meer
dan 2000 arbeidsplaatsen. (Zie ook de werkgelegenheidsgrafieken

eerder in dit hoofdstuk, en de bijlage met de lijst van bedrijfssluitingen.)
In 1975 waarschuwde een CNV-er al voor de onverantwoordelijke opvoering van de produktie-kapaciteit:
"De bedrijven hebben zich in een hard en geruisloos
gevecht gestort, waarbij het er kennelijk om gaat
een zo groot mogelijk aandeel van de vleesverwerking
-1975)
in handen te krijgen." (Foodpress
Ook in de slachterijen is er sprake van overkapaciteit. Het PVV
heeft aangetoond dat in 1980 21% van de normale kapaciteit niet
bezet was. Datbetekentdat het aantal slachtingen met 5,4 miljoen
per jaar kan worden opgevoerd,

zonder dat de kapaciteit daarvoor

zeggen dat de produktiekapaciteit (wat er geproduceerd kan worden jgj de bestaande fabrieken) de afzetmogelijkheden overtreft.
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nog vergroot zou moeten worden. Alle onderzochte bedrüven wilden dan ook hun aantal slachtingen opvoeren, om op die manier
de

onderbezetting vantnujkapaciteit terug te brengen. Maar dat

is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk,te realiseren voor al
die slachterijen samen. Het aantal slachtvarkens neemt namelijk
niet zó snel toe, en bovendien wordt een deel levend geëxporteerd.
Het PVV stelt voor om dan ook maar wat kapaciteit af te bouwen.
Maar als je niets aan de oorzaken van de overkapaciteit doet,heb
weer
je daar volgens ons niets aan. Dan ben je over een paar jaar
precies evenver als nu.
Want wat zijn de oorzaken van die overkapaciteit?
de slachtkapaciteit
j Iedere ondernemer beslist voor zichzelf of hij
uitbreidt of niet. Bij de middelgrote bednjven is er tot 1977 door
er
allerlei bedrijven in uitbreidingen geïnvesteerd. In 1974 zijn
zelfs 5 nieuwe slachterijen neergezet. Na 1978 wordt er alleen nog

·

door enkele doorgroeiers geïnvesteerd in uitbreidingen. (Drost
de openbare
Ag bijvoorbeeld.) Verder speelt de privatisering van
de Vleesslachthuizen een rol: in 1978 is namelijk artikel 8 van
keuringswet afgeschaft. Dit artikel schreef voor dat alle vlees
datbuiten de keuringskring waarin het geslacht was, verhandeld
werd, in de nieuwe keuringskring waar het kwam opnieuw gekeurd
moest worden. Vlees dat in Twello geslacht werd, moest dus in
bijvoorbeeld Amsterdam nog eens gekeurd worden, als je het daar
af wilden zetten. Deze (her-)keuringen wenden uitgevoerd op de
openbare slachthuizen, en betekenden een belangrijke inkomensbron

n

voor die slachthuizen. Toen artikel 8 wegviel, vielen ook die
De openbare slachthuizen kampten toch al met onderbezettingsverliezen, en hadden dat geld dus hard nodig om te kun-

inkomsten weg.

nen blijven draaien.

Afschaffing van artikel8 betekende dan ook de

sluiting van een groot aantal openbare slachthuizen. Of ze werden
door de gemeente verkocht aan de gebruikers. Die moesten dan zelf
maar zien hoe ze de tent open konden

houden.

Dat deden ze dan

vaak door te investeren in modernisering en uitbreiding van de
slachtkapaciteit. Het partikulier worden van

de openbare slacht-

huizen betekende dus in veel gevallen een uitbreiding van de kaPaciteit. Omdat iedereen de afschaffing van artikel 8 al lang aan
zag komen zijn een aantal openbare slachthuizen al vbbr 1978
privaat eigendom geworden.
g Ten slotte moeten we als een van de oorzaken van de overkapaciteit
nog het EEG-landbouwbeleid noemen.

In het kader daarvan worden

namelijk subsidies verleend bij investeringen in (uitbreiding van)
de verwerkingskapaciteit. Dat doet de EEG niet alleen in Nederland,

1 maar ook in Duitsland en andere EEG-landen.

TL

te breiden zijn los
Al die beslissingen om de kapaciteit uit
een slachterij denkt
van elkaar genomen. Iedere ondernemer met
die extra kapaciteit
wel voldoende varkens te kunnen inkopen om
op sektornivo blijkt
in z'n eigen slachterij te benutten. Maar
enkele bedrijven komen in
dat vervelende gevolgen te hebben:
moeilijkheden omdat ze voortdurend kampen met onderbezetting
tot nu toe
is
van de slachtlijn. In de slachterij-sektor
een (middelgrote) slachtern gesloten:Homburg's NBF in 1972(Met
een slachtkapaciteit van 150.000 varkens per jaar). Onlangs nog is
een sluiting aangekondigd:

UVG-Oss houdt op met slachten.

(Hier-

door verdwijnt een slachtkapaciteit van 500 000 slachtingen per

3

Dat is bijna 5% van de normale slachtkapaciteit in Nederland.) Zo wordt overkapaciteit dus uiteindelijk altijd over de
jaar.

ruggen van de werknemers

'opgelost',...

Het Brussels beleid.

°
landbouwbeleid gevoerd.
gemeenschappelijk
een
wordt
In de EEG

Voor de varkensvleessektor is dat landbouwbeleid veel minder vergaand dan voor bijvoorbeeld de zuivel. Maar voor de varkensvleessektor in Nederland zijn van dat landbouwbeleid toch de volgende
onderdelen van belang:

de restituties en de MOB's, als onderdeel

van het markt- en prijsbeleid voor de landbouw; en de investeringssubsidies voor verwerkingskapaciteit in het kader van het struktuurbeleid voor de landbouw.
c

De restituties behelzen het volgende. Boeren in de EEG moeten meer
betalen voor hun varkensvoer dan die daarbuiten. Dit is het gevolg
van het EEG-landbouwbeleid voor granen. Om dit nadeel ten opzichte van niet-EEG-landen op te vangen, krijgen degenen die zich
bezighouden met export van varkensvlees naar landen buiten de EEG
subsidies uit Brussel. Deze export-subsidies gelden voor zowel
vers varkensvlees als vleeswaren.

Ze heten restituties.

Daarnaast zijn er nog de beroemde/beruchte MOB's: de Monetair Oompenserende Bedragen. Die zijn er om verschillen in varkensprijs
tussen de EEG-landen,

die ontstaan door veranderingen in wissel-

koersen, te compenseren. Voor Nederland nemen die MOB's de vorm
aan van export-subsidies voor landbouwprodukten. Dus ook voor varkensvlees. Dankzij de MCB's kunnen nederlandse varkenshouders bovendien goedkoper aan varkensvoer komen dan de varkensboeren uit
andere EEG-landen. Daardoor kunnen de varkens in Nederland
goedkoper geproduceerd worden dan in andere EEG-landen.
Bij de MCB'e gaat het om flinke bedrageni in 1980 werd er in Nederland alleen al 54,9 miljoen gulden betaald aan restituties voor
de export van varkensvlees (naar niet-EEG-landen).
En in 1980 kreeg je f 159,- per 100 kg hamkonserven die je naar de
VS exporteerde, en f 217,- per 100 kg als het naar een ander land
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buiten de EEG ging.

De totale MCB-uitkeringen voor de varkens-

sektor zijn niet bekend. Maar ze zijn zeer omvangrijk.

Ze wor-

den namelijk uitgekeerd bij export van varkensvlees naar andere
EEG-landen,

en daar gaat het grootste deel van de nederlandse ex-

port naar toe. Per 100 kg varkensvlees waren de MCB's in 1980
ruim;f6,-

en in 1978 zelfs een tijdje ruim f 10,- per 100 kg,

Bij de

subsidies die verleend worden bij investeringen in verwerkingskapaciteit voor varkens(vlees) gaat het in totaal om
een veel kleiner bedrag. In 1980 werd er 8 mln uitgekeerd in Nederland door de EEG. Maar voor een bedrijf kan die EEG-subsidie
van doorslaggevende betekenis zijn bij de vraag: al of niet investeren, Een voorbeeld:

Drost

(in Schoonhoven) ontving 1,6 mil-

joen gulden aan EEG-subsidie + ruim 5 ton investeringssubsidie van
de nederlandse overheid. En dat voör een investering in een nieuwe
slachterij ter waarde van 10 miljoen gulden!
En zo kreeg UVG ook f 1,6 mln van de EEG voor haar nieuwe worstfabriek in Oss.
Deze investeringssubsidies van de EEG gaan niet alleen naar nederlandse bedrijven. Er zijn met name ook veel slachterijen in
Noord-Duitsland neergezet met EEG-subsidie.
het verlenen van deze subsidies niet

De EEG kijkt bijc

zo nauw naar reeds aan-

wezige overkapaciteit. Bij het toekennen van de investeringssubsidies van de EEG heeft het PVV ook een vinger in de pap.
Ze zeggen daar te streven naar steun voor efficiëntere slachterijen, in plaats van steun voor steeds meer slachtkapaciteit.
Maar in de praktijk blijkt

die subsidie

toch te gaan naar uit-

breiding van de kapaciteit. In feite probeert gewoon elke lidstaat van de EEG (en in Nederland zorgt het PVV daar voor)

zo

veel mogelijk subsidie van de EEG binnen te slepen.
Op die manier wordt er dus vanuit de overheid (EEG) al jaren de
vorming van overkapaciteit bevorderd. Niet alleen in Nederland,
maar ook in biïoorbeeld Duitsland. En de overkapaciteit (lege
haken)

dáár moeten gevuld worden met levende import uit Neder·
land.
varkensvleessektor is mede afhankenederlandse
Konklusie: de
ïgïïïiïäïzhet EEG-markt- en prijsbeleid. Het zou moeilijk zijn
zonder dat beleid.
om de export op het huidige peil te houden
vg; de vg
Het speelde ook een rol bij de hammenexport naar de
te verminderen bij
hadden de EEG gedwongen om de restituties
konkurrentie-positie
export naar de VS. Dit verslechterde de
van de aanbieders uit de EEG

aanzienlijk.
waarmee de vorming van overDe Voedingsbond zou eens bij het

Verder voert de EEG een (wan-)beleid,
kapaciteit gestimuleerd wordt.
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ministerie van Landbouw en Visserij of PVV aan de bel moeten
gaan hangen hierover. De werkgevers zullen dat nooit doen. Die
willen ieder voor zich natuurlijk blijven profiteren van deze

presentjes van de overheid.
2D - De Afzet van vlees en vleeswaren.
In figuur 2.1

is de produktiekolom voor de varkensvleessektor ge-

schetst. De laatste schakel in die kolom is de afzet van vers
varkensvlees en vleeswaren + -konserven. Hier zullen we die afzet behandelen. We hebben er geen uitgebreid onderzoek naar gedaan.
Hoe zit die afzet nu in elkaar?
Om te beginnen de export. De export van vers vlees verzorgen de
producerende bedrijven vaak zelf. Maar er is ook nog een handjevol

handelaren die alleen exporteren,

en zelf geen produktie-

bedrijf hebben.
De grotere vleeswarenproducenten verzorgen hun export

·

zelf.

Bij

enkele kleine vleeswarenproducenten zit er nog een exporteur tusu
sen.
In enkele gevallen beschikken ondernemingen over eigen verkoopkantoren in het buitenland. Van der Laan heeft bijvoorbeeld verkoopkantoren in de VS,

Engeland, Frankrijk·en sinds kort ook Duits-

land. En slachterij Drost heeft verkoopkantoren in Frankrijk en
Italië. Ook de grote vier hebben ieder eigen verkoopkantoren in
het buitenland.

Unilever heeft bovendien produktiebedrijven

voor vlees en vleeswaren over de grens (o.a. in België, Duitsland,
Engeland).

De binnenlandse afzet.

I

De binnenlandse afzet van vers vlees gaat voor een belangrijk deel
via de grossiers, die aktief zijn op de openbare of partikuliere
slachthuizen.

Zij leveren voornamelijk aan slagers (ook rund- en

ander vlees). Hun positie is nauwelijks veranderd de laatste jaren. Wel veranderd is het relatieve belang van de zelfstandige
slagers ten opzichte van de slagersketens en de grootwinkelbedrijven (AH,

Simon, Edah bijv.)

en supermarkten die vlees ver-

kopen. Vroeger werd nagenoeg alle vlees (inkl, vleeswaren)
de slager verkocht. In 1981

via

ging nog maar iets minder dan de

helft van alle vlees via de slagers. Bovendien zijn die slagers
lang niet allemaal meer zelfstandige slagers (eigen baas dus).
De zelfstandige slager,

de slager op de hoek, is steeds meer ver-

drongen doorzsupermarkten die vleeswaren en voorverpakt vers vlees
gingen verkopen. En door de ketens van slagerijen. Die zien er

wel hetzelfde uit als de normale zelfstandige 'ouderwetse' sla-I7

gerij, maar ze zijn eigendom van een groter concern. Dat concern
belangrijkste
heeft dan een groot aantal van zulke slagerijen. Het
voorbeeld van zo'n slagersketen is de Vleeschmeesters met zo'n
zelfstandige
500 winkels (ook buiten Nederland). Tenslotte is de
slagerij in belang teruggedrongen door de opkomst, vanaf 1960,
van de

'ambachtelijke slagers' binnen de muren van de supermarkten.

(In 1960 waren er dat 115, in 1981

al 1678.)

slaHet resultaat van deze ontwikkelingen: het aantal zelfstandige
gerijen is gedaald van bijna 9000 in 1960, naar 7210 en 1970, en

tot 5646 in 1901.
vers vlees.
We zullen nu eerst wat verder ingaan op de afzet van
die ook
Veel winkelketens kopen in bij een grotere slachterij
een portigrossiert, of bij een grote grossierderij. Soms ook bij
·

betekent
oneerbedrijf, als ze voorverpakt vlees verkopen. Dit
dat de bedrijven die vers vlees produceren vaak een grote en
bijvoor(dus) machtige klant tegenover zich vinden. Zo zet Coveco
25% van z'n vers vlees af aan de Spar en Ahold.
proEr zijn ook enkele slagers- en winkelketens die hun eigen
duktiebedrijf voor vers vlees hebben. De Vleeschmeesters, Ahold,
Zandbergen
Edah, Robu, Hensbergen, Fred van der Werff, Hommes en
hebben naast hun winkels zogenaamde vleesvoorbewerkingsbedrijven.
g€*
Daar wordt het vers vlees verder versneden, en in een aantal
vallen ook verpakt in konsumentenverpakking. In het laatste geval komt het als voorverpakt vlees in de supermarkt te liggen.
Naast dat portioneren maken deze bedrijven ook nog wel wat vleesprodukten (met name vlug-klaarprodukten) voor hun eigen winkels.
Naast de genoemde bedrijven zijn er nog twee portioneerbedrijven:
Wagemans en Enkco. Het zijn allemaal jonge bedrijven. De werkgelegenheid is als volgt verdeeld over de bedrijven:
De Vleeschmeesters
Ahold Vers Vleesgroep
Wagemans,

Deventer

x
400 werknemers
155 werknemers

125 werknemers

Edah
Robu, Twello

75 werknemers

Enkco, Holten

75 werknemers

Hensbergen,

65 werknemers

Fred vd Werff, Leek

40 werknemers

Hommes,

Coevorden

Zandbergen,

Zoeterwoude

50 werknemers
?

x Bij de Vleeschmeesters werken in totaal 2900 mensen. Maar dat
gaat dan ook over al de werknemers in de winkels van de Vleeschheeft
meesters (zo'n 500 winkels in totaal). De Vleeschmeesters
en
Leiden
Haag,
Den
Beverwijk,
Best,
äipïrtioneerbedrijven, in
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De opkomst van de portioneerbedrijven hangt nauw samen met de

konsentratie in de detailhandel. ET verdwe¤e¤ Steeds meer Z9lf'
standige winkels.

Die werden vervangen door een kleiner aantal,

maar grotere supermarkten. Die bovendien in de handen van steeds
minder concerns terecht kwamen.

De konkurrentie tussen de super-

marktketens leidde tot de overname van Simon de Wit door Ahold,
en tot de overname van de Edah door V&D, en tot sluiting van o.a.
de Gruyter.

is het voor-

Binnen zo'n groot concern (Edah, Ahold)

delig om centrale slagerijen in te richten.

Die dan een groot

aantal vestigingen van de supermarkt-ketens van vers vlees voorzien. De Vleeschmeesters hebben ook vleesvoorbewerkingsbedrijven
voor hun winkels. En een slachterij die zorgt voor karkassen en
delen voor de Vleeschmeesters-sagerijen. Bij de Vleeschmeesters
kun je ook spreken van konsentratie:

ze hebben een groot aantal

zelfstandige slagerijen overgenomen.

Zelfs over de grens.

De portioneerbedrijven die niet zo exclusief verbonden zijn voor
Die leveren

hunIafzet met winkelketens, zijn Wagemans en Enkco.

ook geportioneerd vlees aan instellingen (zoals ziekenhuisen, bedrijfskantines en dergelijke). De groei van de afzet aan instellingen staat los van de konsentratie van de detailhanel. Maar de
1

institutionele markt is flink gegroeid de laatste 10 jaar.
Net als de groei van de winkelketens betekent de snelle opkomst
van de groep vleesvoorbewerkingsbedrijven dus óók dat de slachterijen en grossiers (die vers vlees aan ze leveren) tegenover
steeds grotere klanten komen te staan.
vervangen deslagers!

De portioneerbedrijven

De portioneerbedrijven zijn ook opgezet van-

uit de afzetkant. En ze lijken goed te gedijen.
Aan de andere kant zorgen ketens als de Vleeschmeesters, Ahold
en Edah voor sterke konkurrentie tegenover de zelfstandige slager. Het schijnt dat met name de kleine slagerijen niet zo goed
verdienen.
Konkluderend:
bij

de

de opkomst van de portioneerbedrijven past prima
ontwikkelingen

de

aan

afzetkant.

Wagemans en Enkco zeden niet alleen af via eigen slagerijen, maar
zijn afhankelijk van klanten van buiten.

Dat maakt deze bedrijven

veel kwetsbaarder dan bijvoorbeeld de Vers Vleesgroep van Ahold.
Dit bleek wel toen Wagemans failliet ging:

Ahold was toen al een

belangrijke klant van Wagmemans. Maar ze lieten Wagemans wel rustig
failliet gaan. Hendrix kon Wagemans toen goedkoop overnemen.
Ahold stond al meteen weer klaar als klant. In 1980

En

(toen Wagemans

al Hendrix-dochter was) halveerde de afzet aan Ahold tot 20
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ton per week. Bij een totale produktie van Wagemans van 65 ton

per week.
Es je geen eigen afzetkanalen hebt,

is het dus wat moeizamer. Je

hebt altijd te maken met grote klanten. En als er daar een van
wegvalt werkt dat flink door. Dan verkeer je als zelfstandig portioneerbedrijf in een zwakke positie.*«
Verder is het belangrijk om te zien dat: ondanks de stijëïüë Ven
bij de porde omzet, de werkgelegenheid niet of weinig toeneemt
Er wordt dan ook veel gemechaniseerd in deze
machines vervangen mensen bij het versnijden van on-

tioneerbedrijven.
bedrijven:

ook het voorderdelen. Die machines hebben volgens de werkgevers
deel dat ze telkens precies even grote karbonades (bijvoorbeeld)
afsnijden. Dat vinden ze belangrijk bij voorverpakt vlees.
vlees verVerder kunnen die machines tegenwoordig ook bevroren
werken.

Over de afzet van vleeswaren en -konserven in het binnenland kun
je een vergelijkbaar verhaal vertellen:

steeds meer vleeswaren

worden via grootwinkelbedrijven en andere supermarkten verkocht.
Terwijl dat vroeger ook allemaal via de slager ging.

En de reeds

genoemde konsentratie in de detailhandel betekent dus ook voor de
vleeswarenproducenten dat ze steeds grotere klanten tegenover
zich vinden.

De grootwinkelbedrijven halen hun vleeswaren direkt

bij de produktie-bedrijven.

Zo gaat 20% van de binnenlandse vlees-

warenafzet van Coveco naar de Spar.

En Compaxo heeft de Hema als

belangrijkste klant. Alleen Ahold (eigenaar van Albert Heyn,
Simon en Miro) heeft een eigen vleeswarenfabriek: Meester in
Wijhe. In 1979 kwam 55% van de vleeswarenbehoefte van het Aholdconcern van Meester.
Dat de afnemers van vleeswaren zo'n grote concerns zijn, betekent een druk op de opbrengstprijzen van de vleeswarenfabrieken.
Die grote concerns kunnen namelijk een grote mond opzetten.

Iede-

re vleeswarenfabriek is bang om zulke klanten te verliezen. Dan
zou de omzet meteen flink kelderen. En dat is heel wat anders dan
wanneer je een van je honderd slagers-afnemers kwijtraakt. Als
die grootwinkelbedrijven dan ook nog eens bij tijd en weile een
prijzenslag gaan voeren om hun eigen markt-aandeel te vergroten,
dan wordt de druk op de opbrengstprijzen natuurlijk helemaal
groot.
Er is echter ook nog een deel (j 46%) van de binnenlandse vleeswaren-afzet, die via de groothandelaren gaat. Deze afzet zou

ists minder PPiJsE@V0slï8, en meer kwaliteitsgevoelig zijn.
De groothandelaren leveren voornamelijk aan
zelfstandige slagers,2C)

(

aan zelfstandige supermarkten,

en aan horeco-bedrijven (en an-

dere instellingen).
Konklusies over de afzet:

in de detailhandel heeft

er

een grote

konsentratie plaatsgevonden. Daardoor staan zowel de producenten
van vleeswaren + -konservenalsdie van vers vlees tegenover
steeds minder, maar wel steeds grotere jongens. Dat zorgt voor
een druk op de marge van de slachterijen en de vleeswarenfabrieken.

risiko dat de produktie-bedrijven lo-

Plus het

pen als zo'n grote klant zijn spullen ergens anders gaat halen.
De opkomst van de portioneerbedrüven past helemaal in deze ontVoor een deel vormen deze bedrijven een bedreiging
voor de werkgelegenheid bij de slagerijen. Er kan door de schaal
waarop geproduceerd wordt namelijk veel meer gemechaniseerd
wikkeling.

worden.
2E - Samenvatting van de konklusies over de sektor algemeen.

1

Na het voorgaande is het duidelijk dat je niet kan spreken van
gg problemen in gg vleessektor. Er zijn immers grote verschillen binnen deze sektor. Om er enkele te noemen:
produktie is gedaald,
teruggelopen,
is,

de vleeswaren-

de export van vleeswaren is zelfs sterk

terwijl de vers vlees-produktie flink gestegen

evenals de export daarvan.

Er zijn al een aanzienlijk aantal vleeswarenfabrieken gesloten,
terwijl de UVG-slachtlijn in Oss de eerste sluiting is onder
de slachterijen.
Er zijn ook overeenkomsten:

zowel in de vleeswarensektor, als in

de vers vlees-sektor is er sprake van overkapaciteit,

en dus van

felle konkurrentie. Bij de overkapaciteit van1de slachterijen
1 ook problemen als de levende export en de reorganispelen
1
satie van de openbare slachthuizen een rol.
Verder is er een opvallend verschil tussen groot en klein: de
werkgelegenheid bij de grote vier samen is tussen 1970 en 1981
gedaald van 12 086 mensen tot zo'n 7475 , terwijl de werkgelegenheid bij de rest van de bedrijven (middelgroot en klein, meer
dan 10 werknemers)

gestegen is van ruim 5100 werknemers in 1970

tot iets meer dan 8500 in 1979.
Op deze verschillen willen we in de volgende hoofdstukken verder
ingaan. Daarom gaat hoofdstuk 5 over het vers vlees, en hoofdstuk
4 over de vleeswaren.

In ieder van deze hoofdstukken zal dan

kort ingegaan worden op de grote vier, om daarna uitgebreid de
is wat uitgemiddelgrote bedrijven te behandelen. In bijlage 5
breidere informatie te vinden over de ontwikkelingen van de grote

vier, en de betekenis daarvan voor de vleessektor.
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De produktie voo vers vlees

5A - De ontwikkelingen op sektor-nivo
1. De produktie van vers varkensvlees is tussen 1970 en 1980 meer dan
verdubbeld: van ruim 500 000 ton in 1970 tot 722 800 ton in 1980.
De waarde van de produktie is in die tijd bijna verdrievoudigd.
Ten opzichte van de vleeswaren en -conservenproduktie is de vers
vlees-produktie in belang tdgenomen.
In
2.

1980 nam de vers vlees-produktie voor het eerst af.

De export van vers vlees is in de hele periode

1970-1980 meer dan

twee keer zoveel geweest als de binnenlandse afzet. Zie figuur
5.1. (Het lijkt daarin of de export relatief veel belangrijker geworden is, maar dat is gezichtsbedrog; kijk maar na.)
Ongeveer 60% van de vers vlees-export bestaat uit karkassen.

(Zie

figuur 5.2) Dat is tussen 1970 en 1980 niet veel veranderd.
De belangrijkste groeiers van de
en karkassen,

vers vleesexport zün de

hammen

die in 1980 samen 5/4 van de vers vlees-export uit-

maakten.Buiken, karbonaden en schouders worden relatief steeds
meer in het binnenland verwerkt. De uitbreiding van de bacon-produktie de laatste jaren is hier niet vreemd aan. Daarvoor worden
middels gebruikt (karbonaden + buiken).

·

West-Duitsland en Italië zijn de belangrijkste exportmarkten voor
vers vlees. In 1980 waren ze samen goed voor 66% van de nederlandse
export-waarde van vers vlees.

Italië is de belangrijkste markt voor

delen (in 1980 ging 70% van de hammen-export daar naar toe). En
West-Duitsland is dat voor de karkassen (in 1980 ging daar 60% van
de karkassen-export naar toe),
5.

De import van vers varkensvlees is tussen 1970 en 1980 wel flink
gestegen, maar ze blijft van ondergeschikt belang: in 1970 maakte
de import 1,8% van de binnenlandse produktie uit,

en in 1980 5,8%.

(zie ook figuur 5.5)
4.

Bij de middelgrote slachterijen is de gezamenlüke werkgelegenheid
toegenomen. Bij de grote afgenomen,

behalve bij de NCB.

5B - Ontwikkelingen bij de grote 4 op het gebied van.het vers vlees.
Het gezamaüdjke aandeel van de grote vier (NCB, UVG, Homburg en Coveco)

in de nederlandse produktie van vers varkensvlees is licht

gedaald. In 1976 was dit aandeel nog zo'n 55%;
daald tot 51%.

Zie

in 1980 was het ge-

figuur 5.4 voor de verdeling.

Hun gezamenlüke

produktie van vers vlees is wel gestegen in diezelfde tijd. Met
ruim 1/5 tot t 400 000 ton.
De grote 4 hebben dus enigszins 'terrein verloren' op de andere
bedrijven die vers vlees produceren. Wat echter
- middelgrote -
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Aondelen von COVECO, NCB Homburg en UVG
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verdeling van dit
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over de binnenlandse

De grote 4 hebben allemaal terrein verloren op de exportmarkten. Hun export van vers vlees is wel gestegen,

markt en de exportmarkten.

maar hun gezamenlüke aandeel in de nederlandse export van vers
vlees is gedaald: van 47% in 1976 naar 40% in 1979. En dat aandeel
daalt nog verder.

Zeker als je rekening houdt met het feit dat UVG

in 1982 ophoudt met het exporteren van vers vlees,
Op de binnenlandse markt is er heel wat anders gebeurd,

En dat is

van groot belang voor de middelgrote bedrijven. Het aandeel van de
grote 4 in de afzet van vers vlees in het binnenland is flink gegroeid: van j 72% in 1976 tot zeker 85% in 1980. Dat betekent dat
de middelgrote bedrijven niet alleen relatief terrein verloren
hebben op de binnenlandse markt. Maar

hun vers vlees-afzet in

het binnenland is ook absoluut gedaald: van j 48 OOO ton in 1976
tot j 58 000 ton in 1980

!

De grote 4 hebben de middelgroten

dus voor een deel van de binnenlandse vers vlees-markt geduwd.
Tussen de grote 4 zijn er natuurlijk ook nog wel grote verschillen
aan te wijzen: UVG heeft het meeste terrein verloren in de vers
vlees-sektor. Haar aandeel is het sterkst afgenomen sinds 1971.
UVG was altijd al de kleinste vers vlees-producent onder de vier
grote bedrijven. Ze is dat ook altijd gebleven, ondanks het feit
dat er bij de reorganisaties van 1977/78 relatief meer nadruk gelegd
is op het vers vlees.
Coveco en NOB ontlopen elkaar niet zoveel als het om de omvang van
de vers vlees-produktie gaat, NOB is relatief wat sterker op de binnenlandse markt. Coveco heeft een groter en minder hard dalend aandeel in de export van vers vlees. NOB en Coveco hebben tussen 1975
en 1980 allebei aktief geïnvesteerd in hun grossierderijen. Het
is dus bewust beleid geweest van deze ondernemingen om zich meer
te nestelen op de binnenlandse markt. De grossiers-vestigingen
van NOB en Coveco op de openbare slachthuizen blijven uiteraard
onderworpen aan het concern-beleid van hun respektievelijke moederbedrijf.

Zo moeten de NOB-grossierderijen de laatste jaren ook

wat meedoen aan de vers vlees-export van de NOB.
wel
vlees-producent
vers
is
als
Homburg
heeft
markt
binnenlandse
de
wat belangrijker geworden. Zeker op
Homburg een groeiend en aanzienlijk aandeel verworven.
tüssen de grote vier wilt
Als je echter de krachtsverhoudingen
markt-aandelen. Ze zegbeoordelen moet je verder kijken dan deze
vier is NOB duidelijk
gen niet alles. Binnen de groep van de grote
is de hoofdaktiviteit van
de sterkste vers vlees-producent. Het
dit bedrijf, De langzame verschuiving in de loop van de jaI@¤ naar
heeft NOB een sterke
relatief meer slachten bij de grossierderijen,
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in
aandeel van UVG
positie bezorgd op de binnenlandse markt. Het
voert
5%. UVG
de nederlandse produktie van vers vlees is nog maar j
de vers vlees-poot
een bewust beleid van steeds minder nadruk op
er helemaal mee te
van het bedrijf. In 1982 heeft ze aangekondigd
‘
willen stoppen.
van vers vlees terecht
Homburg is meer noodgedwongen in de produktie
toen de voor Homburg zeer belangrijke hamkonserven-exhet vers
naar de VS wegviel is ze het maar gaan proberen in

gekomen:
port

vlees. En daarin

is

wel een groter marktaandeel veroverd,

bij Homburg
maar de resultaten op de vers vlees-aktiviteiten zijn
niet zo best. Homburg was nu eenmaal een vleeskonservenproducent.
Ooveco is ook steeds meer in het vers vlees terecht gekomen, doordat de produktie van vleeswaren en -conserven alsmaar is afgenomen
terwijl het aantal door de boeren-leden aangevoerde varkens bleef
Ooveco neemt in een aantal vers vlees-export-markten wel
een vooraanstaande positie in (Ooveco is de grootste exporteur van
toenemen.

vers vlees in Nederland), maar die zijn niet altijd even lukratief,_
In Duitsland kun je bijna alleen karkassen kwijt, en in 1980 gooide Italië de grenzen dicht voor vers vlees. Vandaar ook de trek
naar

de

binnenlandse markt.

Over de toekomst van de grote vier het volgende: NOB is wel sterk,
maar ziet de toenemende overkapaciteit in Europa ook op zich afkomen. Binnen Nederland is hun positie (zeker ten opzichte van de
andere grote vers vlees-producenten)
UVG

voorlopig nog niet bedreigd.

zal zich bijna zeker terugtrekken uit de vers vlees-produktie,

en hoogstens nog de grossierderij in Gieten aanhouden in de vers
vlees-sektor.
Homburg speelt dubbelspel: de
toe geen sukses.

Er wordt

'vlucht'

ook

in het vers vlees was tot nu

geprobeerd om wat te doen in de

produktie van vleeswaren voor het binnenland.

Homburg is in ieder

geval voor haar toekomst afhankelijk van Londen (Lyons). Door haar
zwakke vermogenspositie moet de

financiering voor ieder projekt

uit Londen komen. Al was het alleen maar om de investeringsachterstand van de laatste jaren goed te maken.
De vers vlees-poot van Coveco krijgt nu, noodgedwongen, meer nadruk binnen Ooveco. Maar het is tekenend voor de situatie van Coveco
dat de varkensaanvoer-organisatie uit de Coveco N.V. getild is.
De aanvoerproblemen van Ooveco konden dan nog wel eens groter worden. En dan komt Coveco nog meer klem te zitten tussen: hoge varkensprijzen,

en hoge kosten door lege haken aan de ene kant,

en

een lage marge op onzekere vers vlees-markten aan<è andere kant.

slachterijen in Nederland, gerangschikt
|De belangrijkste middelgrote
jaar verrichten:
naar het aantal slachtingen dat ze per
Naam slachterij +
. .

V111171¤717l1111

aantal
slachtingen‘

aantal
werk-

% binnen'landse
7O karkassen

afzet

x 1000

nemers

500

160

40

O

2.NVC, Almelo

500

120

¢50

80

5.Hendrix, Druten

400

240

25-40

4.Gebr. Jansen, Wesepe

525

100

60

5O

5.Vos, Lichtenvoorde

500

150

40

5O

500

125

7.Sturko, Doetichem

250

85

75

8.Murris, Meppel

250

60

100

O

9.T.S.C., Hengelo

250

:80

10.Dinex, Dinxperlo

200

:70
60

60

50

100

60

1.Drost,

Schoonhoven

6.Gosschalks,

Epe

11.D.J. Janssen,

Apeldoorn

175-200

M wm

60-75

12.UVAS, Uithoorn

175

55

15.U-Vlees, Holten

150

100

150

50

80

15.Van der Bend, Leek

140

58

25

16.Lunenburg, Oudewater

125

75
'>5O
·<50

:50

14,Hendriksen,

's Heerenberg

17.Dollekamp, Markelo

80

18.Colaris, Ubach-0verworms

75

20-50
55
25-40

N:
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Toelichting:

binnenlandse afzet vers vlees
1.in de kolom '% binnenlandse afzet', is de
produktie. Bij

de totale
van het bedrijf uitgedrukt als percentage van
geslachte varkens naar
Drost gaat dus bijvoorbeeld 40% van het aantal
het binnenland.
als percentage van
2.De laatste kolom: daarin staat het aantal karkassen
van de geslachtte
80%
bijvoorbeeld
de totale produktie. Bij NVC gaat dus

varkens als karkas de deur uit. Vaak valt het aantal karkassen

samen

met het aantal varkens dat geexporteerd wordt,
5. >»betekent: meer dan; 4; betekent: minder dan.
Maar ze zijn niet allemaal
4.De cijfers zijn allemaal zo recent mogelijk.
enkele jaren oud, andere zij
uit hetzelfde jaar. Sommige cijfers zijn al
van 1982.
het aantal slachtingen
5.0m verschillende redenen is de verhouding tussen
hetzelfde,
en het aantal werknemers niet bij elk bedrijf
De twee belangrijkste redenen zijn:
slachtvarkens ook
bedrijven slachten naast het genoemde aantal
- sommige
nog runderen,
ook.
bedrijven grossiert
- een aantal
groep vermenigvuldigen met een
6.Als we het aantal slachtingen van deze
komen we op een gegemiddeld geslachtgewicht van 85 kg per varken, dan
van meer dan 560 000tor
zamelijk vers vlees-produktie van deze bedrijven
vers vlees-produktie in
per jaar. Dat is ongeveer 50% van de totale
Nederland,
bedraagt ongeveer
7.De totale werkgelegeneheid van deze groep bedrijven
1590 mensen.

5C - De middelgrote producenten van vers vlees.
(op de linkerbladzijdà vind je een lijst van middelgrote bedrijven die alleen slachten en versnijden. In die lijst
zijn enkele belangrijke kerngegevens van die bedrijven opgenomen
Hiernaast

zoals: werkgelegenheid, aantal slachtingen, het aandeel van de binnenlandse afzet in de totale afzet van het bedrijf, en het deel
van de produktie dat als karkas de deur uitgaat (de rest als delen),
Naast deze slachterijen is hier nog een drietal bedrijven van·belang. Dit zijn Boekos (Boekel), Stroomberg (Ede) en Compaxo (Gouda
en Zevenaar). Deze bedrijven produceren ook vleeswaren (naast het
slachten), waarbij voor Boekos en Stroomberg geldt dat de nadruk
toch wel op de vers vlees-produktie ligt.
Bij Boekos worden jaarlijks : 150 000 varkens geslacht, waarvan
bijna 5/4 als vers vlees de deur uitgaat, Er werken ongeveer 200
mensen bij Boekos. Boekos exporteert zowel karkassen als delen.
Bij Stroomberg worden :,550 O00 varkens per jaar geslacht. Voor
het overgrote gedeelte is dit bestemd voor vers vlees-produktie.
De vleeswarenproduktie schijnt zelfs tijdelijk stilgestaan te hebben. Bij Stroomberg moet je de verbondenheid met Buyvoets (een
vleeswarenfabriek in Almelo) steeds in de gaten houden. Zowel
Stroomberg als Buyvoets zijn dochterbedrijven van de Engelse
voedsel-multinational Union International. Bij Stroomberg werken
ongeveer 120 mensen.
De vers vlees-produktie van Compaxo vindt plaats in de slachterij
te Zevenaar en is grotendeels gericht op de vleeswarenproduktie
van Compaxo in Gouda.
zwaartepunt,

De vleeswarenproduktie vormt bij Compaxo het

en Zevenaar is alleen maar neergezet in 1975

om de grondstoffenvoorziening voor Gouda zeker te stellen. In

Zevenaar werken ruim 80 mensen, en er worden : 120 000 varkens
per jaar geslacht.
Als we het in het vervolg over de producenten van vers vlees hebben, dan bedoelen we de 18 slachterijen uit de lijst op de linkerbladzijde, + Boekos en Stroomberg. Compaxo-Zevenaar is teveel gericht op de eigen vleeswarenproduktie van Compaxo. Deze zal dan
ook in hoofdstuk 4 ter sprake komen.
Het lijstje hiernaast hebben we gepresenteerd als de
middelgrote slachterijen'.

'belangrijkste

Enkele van deze slachterijen zijn on-

derdeel van concerns, die bepaald niet meer te vangen zijn onder
de term 'middelgroot'. De slachterijen waar het hier om gaat lijken
dan wel relatief zelfstandig te opereren,
tijd zeggen dat ze een volledig

en de direktie zal al-

'self-supporting'

bedrijf moeten
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Bedrijfssctietseri middelgrote slocbterijeri
van de 18 middelgrote bedrijven + de belangrijkste slachthuizen,
hebben we een korte bedrijfsschets gemaakt. Die staan telkens op
de linker-bladzijde, en je kunt ze los van de tekst op de rechterDe lengte verschilt per bedrijft Dat komt doordat we
weten
niet van elk bedrijf evenveel weten. Van sommige bedrijven
pagina lezen.

we zelfs erg weinig.

NVC-Almelo
en sinds 1975 onderdeel van Wessanen. In
die
1974 is er een nieuwe slachterij gebouwd. Om de kapaciteit van
nieuwe slachterij zo goed mogelijk te benutten is Almelo het varEen varkensslachterij,

de
kens-slachtcentrum binnen de Wessanen-vleesgroep geworden. Vóór
nieuwbouw zat Almelo op 150.000 slachtingen per jaar. Momenteel
ligt dit op 450-500,000 per jaar.

De binnenlandse afzet richt zich

met name op de vleeswarenfarbrieken. De export gaat naar Italië,
Frankrijk en Duitsland. In de loop van de jaren is NVO zich steeds
meer gaan richten op de export van karkassen. Voor een deel gaat
dat naar een ander Wessanen-vleesbedrijf, in Emmerich (Duitsland)
waar het verder verwerkt wordt,
NVC is de afgelopen jaren flink gekrompen; in 1979 werkten er nog
160 mensen, maar in 1982 is dat gezakt tot nog geen 120.
In 1979 is er geinvesteerd in moderne vleesbewerkingsapparatuuur.

zijn
onderdelen van een groter geheel. Ze
Zijn, maar het blijven
dat verder strekt dan die ene
onderworpen aan een concern-beleid
gevolgen hebben. Het is daarom
slachterij. En dat kan belangrijke
goed te weten dat:
de toen omvangrijke Gevato-NibeNVC vóór 1970 onderdeel was van
van Nibecem.
was NVC alleen nog onderdeel

COm-grO€P. Van 1970-1975

dochterbedrijf van meel- en veevoederEn vanaf 1975 is NVC een

multinational W€SSan€¤_

Behalve een vlees-divisie heeft Wes-

sanen ook nog een cacoa-, olie-, veevoeder-, melkprodukten-, en
meel-divisie, die allemaal in meerdere landen vestigingen hebben. Beperken we ons tot de vleesdivisie dan heeft Wessanen
naast de slachterij in Almelo (NVC-Almelo) nog een kalverslachterij en een internationale vleeshandel in Nederland,

-

een vleesver-

werkingsbedrijf in Emmerich (Duitsland) en vleeshandels in Italië
1
en Zwitserland.
Hendrix is een dochter van veevoeder- en pluimvee-gigant Hendrix.
geworden van
Hendrix is sinds 1979 op haar beurt weer dochter
de olie
BP (een engelse olie-multinational die er ook wat naast
en Wagele-1
Druten
Hendrix.
(varkens-)vleespoot
van
de
mans vormt Druten
vert een gedeelte aan de andere Hendrix-vleesbedrijven. Naast
is er ook nog een vlees- en vleeswarenWagemans en Stegeman
bij wil doen in de voedsel-sektor). Samen met Stegeman

grossier bij Hendrix:

International Food Service,

is een dochter van de runderslachterij Domburg in Bodegraven.
- Dinex
UVAS is onlangs een volledige dochter geworden van De Vleesch-

meesters, en levert dus vooral aan de winkels
en
-

portioneerbedrijven van de Vleeschmeesters.

Bij Drost zit het allemaal weer heel anders in elkaar: de slachterij in Schoonhoven is het zwaartepunt van een grotere organisatie:
Daar is de slachterij een dochter van. Onder Drost
Beheer vallen ook: een varkensmesterij, slagerijen, buitenlandse
verkoopkantoren in Italië en Frankrijk, en een grossierderij in

Drost Beheer.

Amsterdam. De grossierderij is onlangs gefuseerd met een gros-

‘

sier uit Haarlem, van Leeuwen, waarmee al langer nauwe kontakten
waren. Drost heeft verder nog belangen in Brand (een grossier op
het rotterdamse slachthuis) en mogelijk ook in de Bredase Slachtgroep (op het bredase-slachthuis).

Ontwikkeling van de slachtkapaciteit en produktie bij de middelgroten.
Met uitzondering van Compaxo-Zevenaar, Hendrix, Jansen en Vos hebben alle bedrijven hun produktie verhoogd. (Dollekamp en Gosschalk·
periode van teruggang meegemaakt:
Onbakand,) stroomberg heeft een
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Hendrix-Druten
als onderdeel van het 'vanIn 1974 opgezet (volledige nieuwbouw)
zeggen:
tuin-tot-tafel-in-een-hand'-konsept van Hendrix. Dat wil
(Druvar), slachveevoederfabrieken, eigen varkensinkooporganisatie
vleeswarpnfabriek (Stegeman ),
terij, portioneerbedrijf (Wagemans),
IFS), allemaal binnen
en groothandel (International Food Service,

éen concern.

.

werkten er nog meer
Druten is duidelijk op de terugtocht. In 1978
1981 is de runderafdeling
dan 500 mensen. Nu zijn het er nog 240. In
sinds 1979; sindsdien
van de slachterij gesloten. De teruggang is
ontslagen. Verder kampt
zijn er aktiviteiten stopgezet en mensen

.

·

Hendrix al jaren met onderbezetting.
op karkassen voor
Op het moment ligt het zwaartepunt bij Hendrix
De rest gaat naar
de export. Dat is zo'n 60-75% van de produktie.
binnenlandse markt wordt bij_
het binnenland, als onderdelen. De
niet kwijt kunnen in het
Hendrix beschouwd als de restmarkt: wat ze
terwijl Hendrix aanbuitenland gaat naar het binnenland. En dat

en runderen, gevankelijk ook een grossierderij had, met varkens
richt op het binnenland.
Stegeman
Verder levert Hendrix natuurlijk ook aan Wagemans en

.

werden er bij Stroomberg 500 000 varkens geslacht. In 1975
was dat gedaald tot 200 000, in 1979 was het weer op het oude peil
van 500 000 slachtingen per jaar. En in 1981 is het aantal slachin 1971

tingen verder gestegen tot 550 000 per jaar,
In een aantal gevallen was de stijging van de produktie zeer hoog.
Zo ging Drost van 250 000 slachtingen in 1979 naar 500 000 in 1982.

NVC ging van 150 000 in 1972 naar 500 000 in 1977 (en bleef daarna op dat peil),

En Jansen.(Wesepe) ging, iets minder spektakulair,

van 110 000 in 1977 naar 175 - 200 000 in 1981,
Voorzover bekend

(en van 5 bedrijven weten we het nigg),

geldt het-

zelfde voor de slachtkapaciteit van de middelgroten. Alleen Hendrix
heeft de

(start-)kapaciteit van

1974 gehandhaafd.

Maar Lunenburg

bijvoorbeeld ging van een kapaciteit van 500 slachtingen per week

in 1970, naar 2500 in 1977. En weer een ander, Murris in Meppel,
liet de kapaciteit groeien van 5000 slachtingen per week naar een
kapaciteit van 5000 per week in 1981,
Behalve dat de slachtkapaciteit bij veel middelgrote slachterijen
dus aanzienlijk is uitgebreid, zijn er in dezelfde periode (19701980) ook nog enkele flinke slachterijen nieuw neergezet.
rij van Compaxo dateert van 1975,

De slachte-

en die van Hendrix en NVC zijn

in 1974 nieuw neergezet. De laatste twee slachterijen waren voor
een dêêl vervanging van oude, gesloten slachtkapaciteit, binnen
respektievelijk het Hendrix- en het Wessanen-concern. Bij Hendrix
hield namelijk Stegeman

op met slachten in 1974 en binnen Wes-

sanen werd het slachten in

Groenlo

(bij Luto)

gestaakt. Luto werd

een portioneerbedrijf, dat later bij de Ahold Vers Vleesgroep terecht
kwam. Binnen de twee concerns steeg door deze investeringen in
nieuwe slachterijen de slachtkapaciteit per saldo natuurlijk wel

flink.
Herstrukturering van de openbare slachthuizen.
Niet alleen de slachterijen hebben geïnvesteerd in uitbreiding van
de kapaciteit. Ook op de openbare slachthuizen is er het een en ander gebeurd op dat terrein. In hoofdstuk 2 is daar al wat over gezegd. De afschaffing van artikel 8 van de Vleeskeuringswet betekende dat een aantal openbare slachthuizen overgenomen werden door
de gebruikers.

Het werden daarmee partikuliers slachthuizen. Een

groot aantal andere openbare slachthuizen moest dicht na afschafüAgVM1@Wü@l8•
Het overnemen van de openbare slachthuizen door de gebruikers (slachtende en niet-slachtende grossiers)

van de gemeenten, had tot ge-

volg dat er flink geïnvesteerd werd in uitbreiding

- en modernise-

ring van deze, vaak verouderde slachthuizen. Per saldo heeft de 26

VERVOLG BEDRIJFSSCHETSEN

Drost
onderdeel van Drost Beheer
De varkensslachterij in Schoonhoven is een
die nauw met de
Onder Drost Beheer vallen ook andere bedrijven
mesterij, slagerswinkels).
slachterij verbonden zijn (grossierderij,
waardoor Drost de
De slachterij van Drost is onlangs vernieuwd,
zijn. Het kostte
modernste slachterij van Nederland geworden zou
Drost is hierdoor tijdeeen investering van 8 a 10 miljoen gulden.
gekomen. Het was
lijk in een moeilijke financiele positie terecht
Nu lijken die problemen weer
allemaal iets te optimistisch gepland.
opgelost.
I

afzet schommelt nogal, maar
De verhouding buitenland/binnenland in de
naar de grossierderij
ligt rond de 50/50. 12% van de produktie gaat
Die grossierderij is
die Drost heeft op het amsterdamse slachthuis.
Haarlem van Leeuwen
inmiddels gefuseerd met de grootste grossier van
(waar Drost al langer intensief kontakt mee had).
versneden
Opmerkelijk is het hoge percentage van de produktie dat
wordt tot delen.
Drost

doet).

(zoals
Zeker voor een bedm.jf dat veel exporteert
9

Ze hebben dat bij

Drost kunnen realiseren door hun

‘
verwaar ze
markt,
sterke positie op de italiaanse en franse
grote hoeveelheden ineens
koopkantoren hebben, Bovendien kan Drost
dan de helft van de omzet
leveren in die landen. In 1981 kwam meer
exporteert geen karkassen.
uit Frankrijk en Italië samen. Drost
nederlandse export van
Het markt-aandeel van Drost in de totale
vers vlees bedraagt ongeveer 10%.
de nieuwbouw bedroeg het aanDrost is een typische groeier. Voor
Nu is dat 500.000. De werktal slachtingen nog 250.000 per jaar.
gelegenheid is maar licht toegenomen.

hele reorganisatie van het slachthuis-wezen geleid tot een uitbreiding van de slachtkapaciteit in Nederland. De privatisering
(verkoop aan de gebruikers) van de openbare slachthuizen,

en de

daarmee gepaard gaande kapaciteitsuitbreiding is nu al een aantal
jaren aan de gang. En ze is nog niet volledig voltooid. Evenmin
’

als de sluiting van de slachthuizen die niet overgenomen zullen
worden.
De slachtingen op de slachthuizen zijn vooral voor het binnenland.
Naast varkens worden er vaak ook andere dieren geslacht. De grossiers die opereren op de slachhuizen zetten hun vlees voornamelijk
af aan zelfstandige slagers,

supermarkten en horeca + instellingen

(ziekenhuizen bijvoorbeeld), allemaal in het binnenland. Het zijn
in enkele gevallen de grossiers die onderdeel zijn van Coveco
. of_NCB die vanuit de slachthuizen exporteren.
porteert schapen,

(Coveco-Alkmaar ex-

en NCB-grossiers ook wel wat slachtvarkens.)

In de bedrijfsschetsen,

die op de linkerpagina's staan, worden ook

de belangrijkste slachthuizen behandeld,
De slachthuizen werken anders dan de 18 slachterijen die voorin
dit hoofdstuk zijn opgesomd. Omdat iedere grossier in principe zelf
bepaalt hoeveel hij op een bepaald moment wil slachten, is het moeilijk om een openbaar slachthuis steeds vol bezet te laten draaien.
Bovendien spekte de gemeente (die eigenaar was) het exploitatietekort van de openbare slachthuizen altijd bij. Die onderbezetting
kostte de grossiers dus niets. Het overgaan van de openbare slachthuizen in partikuliere handen bracht met zich mee dat men de bezetting enigszins op probeerde te voeren. Nu moesten de gebruikers
(tevens eigenaar)

het tekort wel zelf bijspekken.

Om die hogere bezetting te realiseren, verplichten de grossiers
zich om in ieder geval een bepaald minimum aantal slachtingen te
verrichten.
ken.

Vaak blijken dit soort afspraken echter moeilijk te ma-

Zo is bijvoorbeeld NCB weggegaan van het eindhovense slacht-

huis,

omdat ze daar verplicht zouden worden een bepaald aantal

slachtingen te verrichten.
(

En NCB wil nu juist haar grossierderij-

en gebruiken om schommelingen in de varkens-aanvoer op te vangen.
Dat betekent per definitie een onregelmatige aanvoer bij de grossiers.

Voor andere grossiers geldt natuurlijk precies hetzelfde:

ze willen het liefst gewoon net zo veel slachten als ze zelf uitkomt.

Bij normale slachterijen is het drukken van de onderbezetting een
integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid, En niet de toevallige
uitkomst van hetgeen iedere grossier op dat slachthuis voor zich
beslist.
Vanwege deze verschillen (hun geschiedenis als openbaar slachthuis
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Jansen (Wesepe)
Exportslachterij voor varkens. De
sinds

1974 100 mensen.

Het

werkgelegenheid

bedraagt al

zou op dit moment iets lager zijn.

Exakte

slachtingen is nauwecijfers daarover hebben we niet. Het aantal
lijks veranderd, en bedraagt i 525.000 per jaar.

Vos (Lichtenvoorde)
figuur binExportslachterij voor varkens. Vos is een dominerend
(50% van de pronen de inkoopklub Oostgroep. De karkassen van Vos
Verenigde Staten. Van
_duktie) gaan naar Duitsland, Frankrijk en de
Ondeu
50%) gaat 20% naar het buitenland.
de delenproduktie (de andere
verse!). De binnen-~
andere naar de V,S. (hammen en schouders,
slagers en vleeswarenfabrieken.
landse afzet gaat naar grossiers,
500.000 varkens per jaar.
Bij Vos slachten ze al sinds 1977
Vos is al in 1916 opgericht.
Gosschalks (Epe)
grossiert in vers vlees,
Slacht runderen én varkens. Gosschalks
en spek. Het is een zelfdiepvries vlees, slachtafvallen, reuzel
standig familie-bedrijf.

'beleid’

en hun

met betrekking tot het aantal slachtingen)

zul-

len we de slachthuizen verder niet meer meenemen in ons verhaal.
Ontwikkelingen bij de middelgrote slachterijen tot 1977 -

Overeenkomsten
Voor alle slachterijen speelt de binnenlandse markt een belangrijke
rol.
afzet

Slechts enkele bedrijven hebben meer export dan binnenlandse
(Drost, NVC, Vos en Dollekamp). Murris en UVAS

zijn zelfs

voor 100% op het binnenland aangewezen. Bij UVAS hangt dat nauw
samen met het

feit dat het

een dochter is van de Vleeschmeesters.

Er zijn wel veel slachteriyn1die

'export-slachterij' heten, maar

die in de praktijk toch slechts een beperkt deel van de produktie
buiten Nederland afzetten.
°

er

Over de periode tot 1977 valt verder het volgende te melden:

wordt door bijna alle bedrijven geïnvesteerd in uitbreiding en modernisering van de slachtkapaciteit. We noemden hiervoor al enkele voorbeelden,

en de 5 nieuwe slachterijen in 1975/74.

Ontwikkelingen bij de middelgrote slachterijen na 1977 - Verschillen
Na 1977 beginnen er zich aanzienlijke verschillen af te tekenen binnen de groep van 18 middelgrote slachterijen.
Vanaf 1978 is er nog maar een beperkt aantal bedrijven aktief met
het investeren in nieuwbouw en /of uitbreiding van de slachtkapaciteit.

Je kunt deze ontwikkeling (minder snelle kapaciteitsuit-

breiding)

ook terugvinden in de cijfers over de bezettingsgraad

van slachterijen. Die neemt enigszins toe tussen 1977 en 1980.
Dat betekent dat de varkensaanvoer (minus de levende export)

snel-

ler stijgt dan de slachtkapaciteit. In 1977 was de onderbezetting:
26% van de normale kapaciteit,

en in 1980 was de onderbezetting

21% van de normale kapaciteit.

I
Bij de volgende bedrijven zijn er nog wel investeringen van enige
omvang gepleegd:

UVAS, Drost, NVC,

Stroomberg, T.S.C.,

vd Bend, Mur-

ris en Dollekamp. Het is zeker niet zo dat je op grond hiervan
kunt zeggen dat het met deze bedrijven (bedrijfsekonomisch)
gaat,

'goed'

en met de rest slecht. Investeren staat niet zonder meer

garant voor een voorspoedige ontwikkeling van een bedrijf. Laat
staan voor meer werkgelegenheid,
prachtige verhalen,

Zo heeft Drost, ondanks alle

zich bijna verslikt in de investering in een

nieuwe slachterij. Met die investering werd de kapaciteit verdubbeld.

Iets dergelijks zou er nu ook met Dollekamp en Colaris (twee

kleintjes die ook

flink geinvesteerd hebben)

aan de hand zijn.

Verder hebben twee grote onder de middelgrote bedrijven (NVC en
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Slachthuis Den Haag
aktief, waarvan er
Op het haagse slachthuis zijn zo'n 40 grossiers
B.V. die sinds 1981 het slachthuis in handen
22 deelnemen in de
heeft.

Er worden ongeveer 500.000 varkens per jaar geslacht.

;-achthuie Breda
nog
Op het bredase slachthuis opereren naast de NCB-grossierderij
per jaar geeen viertal grossiers. Er worden zo'n 250.000 varkens
overslacht, waarvan 40.000 door de NCB. Dit slachthuis is in 1980
genomen van de gemeente door de gebruikers.

Slachthuis Rotterdam
is er in de Spaanse Polder een nieuw slachthuis neergezet
door een zevental grossiers, die de nieuwe eigenaars zijn. In to-

In 1981

taal zijn er 54 grossiers aktief. ~
Ze komen allemaal van het verouderde slachthuis in Rotterdam zelf.
De kapaciteit van het niewuwe slachthuis is 200.000 slachtingen
is dat
per jaar (varkens). In vergelijking met het oude slachthuis
subsieen achteruitgang in kapaciteit. Voor de nieuwbouw is flink
die uit Brussel ontvangen.
Slachthuis Eindhoven
een N.V
Het eindhovense slachthuis wordt sinds 1981 (?) beheerd door
waarin een aantal grossiers deelneemt. Jaarlijks worden er 100150.000 varkens geslacht.

In 1982 is er voor 2 miljoen subsidie ont-

vangen voor nieuwbouw van de slachterij.
NCB was aktief op het eindhovense slachthuis, maar zou sinds kort
hebben in helde grossiersaktiviteiten in die regio gekoncentreerd
mond (op het slachthuis aldaar).

de laatste jaren ingekrompen. Met name Hendrix-Druten zou
vanaf het begin van haar bestaan met onderbezettingsverliezen te

Hendrix)

kampen hebben.
Verder is er de laatste jaren sprake van een ontwikkeling waarbij
veel bedrijven hun positie op de binnenlandse markt willen versterken en uitbreiden. Dit geldt zowel voor de middelgrote, als
en NCB) bedrijven. Bevoor de vier grote (UVG, Homburg, Coveco
langrijk argument hiervoor is dat de binnenlandse markt meer zekerheid biedt. Voor een middelgroot bedrijf is het bovendien vaak moeilijk om een eigen verkoop-apparaat in het buitenland op poten te
zetten. Meer binnenlandse afzet zouden de middelgrote bedrijven dus
willen.
Daar staat de werkelijke ontwikkeling tegenover:

de middelgroten

zijn - gedwongen - meer op de buitenlandse markt terecht.gekomen,
als je 1980 vergelijkt met het midden van de jaren '70. De middelgroten verloren afzet in het binnenland,

als gevolg van het meer

binnenland-gerichte beleid van de grote vier.
Toen in 1980 de binnenlandse afzet daalde,

steeg die van de grote

zodat de binnenlandse afzet van de middelgroten extra sterk
afnam. De verschuiving van de grote vier naar minder vleeswaren en
meer vers vlees, gekombineerd met een verschuiving naar meer nadruk
vier,

op de binnenlandse markt heeft dus belangrijke konsekwenties voor
de middelgrote bedrijven.

‘

De buitenlandse markt is niet alleen onzeker, er treden ook verzaIn 1975 was de produktie van varkensvlees
in de EEG 98,9% van de konsumptie in de EEG, In 1979 was dat perdigingsverschijnselen op.

centage:

100,9%.

Dat betekent dus dat er meer geproduceerd wordt

in de EEG, dan gekonsumeerd. De zelfvoorzieningsgraad (zo heet dat
percentage)

in de EEG schommelt al een aantal jaren rond de 100.

En voor vers vlees is de EEG de belangrijkste afzetmarkt.

En daar

dreigen nu telkens, weliswaar nog geringe, overschotsituaties.
Verder is de overkapaciteit aan slachterijen wel licht verminderd
na 1977.

(Zie hiervoor) Maar levende handel en levende export,

gekombineerd met

felle konkurrentie op afzetmarkten, maken het

toch moeilijk voor een aantal slachterijen om aan voldoende varkens te komen. Dat wil zeggen,

tegen zo'n prijs dat ze weer met

marge vers vlees af kunnen zetten.
Over de periode na 1977

zün

dus de volgende konklusies te

trek-

er zijn grote verschillen gegroeid binnen de groep van middelgrote slachterijen. Die verschillen uiten zich op het terrein

ken:

van de investeringsaktiviteit.

En verder zijn er aanwijzingen dat

een aantal bedrijven financieel-ekonomisch minder goed draaien.
Met dat laatste punt is wel wat voorzichtigheid geboden: wij heb-
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Sturko

(Doetichem)

van Sturko
Bij Sturko worden alleen varkens geslacht. De export
Duitsland, België, Italie en
(25% van de produktie) gaat naar
en vleeswarenFrankrijk. De binnenlandse afzet gaat naar slagers
fabrieken.

Sturko heeft

in 1978 geinvesteerd in kapaciteitsuitbrei-

ding: 5,5 miljoen gulden.
Murris (Meppel)
gegroeid.
Exportslachterij. Is in de loop van de jaren zachtjes-aan
70%. Dat bracht
De kapaciteit is van 1980 op 1981 vergroot met bijna
15 extra arbeidsplaatsen met zich mee.
Twentse Slagers Combinatie (TSC, Hengelo)
In 1975 zat TSC nog op het gemeentelijk B
per jaar
slachthuis van Hengelo, waar minder dan 100.000 varkens
meer dan het dubgeslacht werden. In 1979 slachtte TSC inmiddels
ze toen verbele daarvan, in een eigen slachterij. In 1980 zijn
Slacht alleen varkens.

met EEGder gegroeid (uitbreiding en aanpassing van de kapaciteit,
subsidie).

TSC verkoopt karkassen en delen.

TSC is een dochter van Sla-In Nederland.

Dat is een groothandel in

levensmiddelen.

(Apeldoorn)
JJanssen
In 1970 zat Janssen nog op het
openbare slachthuis. Later heeft hij een eigen slachterij gebouwd.
het bijna het
In 1970 slachtte Janssen 50.000 varkens; in 1981 was
supermarkten
viervoudige. De binnenlandse afzet betreft slagernen,
de VS, naast
en vleeswarenfabrikanten. Ook Janssen exporteert naar
in uitbrei
Italië, Duitsland en Frankrnk. In 1978 is er geïnvesteerd
Exportslachterij van varkens.

ding van de slachtkapaciteit.

Sindsdien krügt ook het versnüden meer

aandacht. Janssen is een familiebedrnf.

de finanben slechts van een bedrijf iets van cijfermateriaal over
cieel-ekonomische situatie boven water kunnen krijgen. Maar bij
die

financieel-ekonomische problemen in de áachterijen speelt on-

derbezetting in ieder geval een centrale rol.
de vraag
Er zijn geen eenduidige lijnen te trekken ten aanzien van
te komen, en
waarom het ene bedrijf nu wel in moeilijkheden lijkt
andere er uitspringen. Noch de scheiding export-slachterij/binnenlands gerichte slachterij, noch het onderscheid grote of kleine
beslachterij, noch het onderscheid aktieve investeerder/stabiel
drijf kan deze verschillen tussen individuele bedrnven verklaren.
Er spelen blijkbaar een aantal ondernemings-specifieke zaken een
rol. Enkele voorbeelden hiervan bij de middelgroten:
Een klein middelgroot bedrijf kan nooit een eigen verkoopapparaat
in het buitenland opzetten, daar is de omzet te klein voor. Een
bedrijf als Drost kan dat wel. Die heeft eigen verkoopkantoren in
Frankrijk en Italie.

Dat geeft hem natuurlijk een voorsprong op

die markten.
_

Een heel ander kenmerk kan zijn:

het al of niet onderdeel uitmaken

van een groter geheel. Zo zet UVAS af via de Vleeschmeester-winkels
en -portioneerbedrijven. Dat komt omdat UVAS een dochter is van de
Vleeschmeesters.Andersom
kan het ook:

de vermindering van de werkgelegenheid bij

NVC-Almelo hangt samen met het feit da:NVC een dochter is van Wessanen,

en Wessanen nog meer vlees-dochters heeft.

tijd is NVC namelijk meer karkassen gaanmaken,

In de loop van de

ten koste van de

delen-produktie. Die karkassen gaan dan weer voor een deel naar
een ander Wessanen-bedrijf, in Emmerich (Duitsland), om verder
verwerkt te worden.
Het

'dochter'

zijn kan dus heel verschillende konsekwenties hebben,

voor een bedrijf,

5D - Konklusies

l

Als we beginnen met een vergelijking van de middelgrote slachterijen enerzijds met de grote 4 anderzijds, dan valt het volgende
op:

a)

de grote 4 zagen hun aandeel in de vers vlees-export dalen
ten gunste van de middelgroten, maar kompenseerden dat gedeeltelijk door een sterk groeiend aandeel op de binnenlandse markt.

De middelgroten werden verdrongen naar de export.

Van de grote 4 is alleen bij UVG het relatieve belang van
de vers vlees-produktie verminderd. Maar hetgeen UVG nog
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UVAS

(Uithoorn)

UVAS betekent Uithoornse Vlees Associatie. Het is een varkensslachtern

en grossierdern.

Dg kapaciteit is van

vergroot. UVAS levert veel aan van Leeuwen,

1971

tot

1978 met 50%

een grossier in Haarlem

waar Drost onlangs een fusie mee is aangegaan. Verder levert UVAS
aan de detailhandel, voornamelnk aan of via de Vleeschmeesters.
is het openbare slachthuis overgenomen en in 1975 heeft van
1978 is
Leeuwen znn slachtaktiviteiten aan UVAS overgedragen. In
er voor 2 miljoen geinvesteerd in kapaciteitsverhoging. De Vleeschvan
meesters znn langzaam binnen gekropen: voor 1979 had deze 57,5%
de restede aandelen, wat in 1979 verdubbeld wordt. Eind 1981 is ook
In 1971

rende 25% overgenomen.

Van Leeuwen is er hierdoor uit verdreven.

('s Heerenberg)

Hendriksen

der
Hendriksen slacht alleen varkens. De kapaciteit is in de loop
verjaren flink verhoogd, zonder dat dit de werkgelegenheid heeft
export gaat
groot. In 1976 werkten er 40 mensen, in 1980 nog 50. De
bein de vorm van karkassen naar EG-landen. De binnenlandse afzet
treft grossiers en vleeswarenfabrikanten.

Van der Bend

(Zwolle)

wordt
Van der Bend is een varkensslachtern en grossierdern. In Leek
geslacht. Van der Bend is redelnk gegroeidzbegin jaren '70 werkten
tegen de
er iets minder dan 100 mensen en eind jaren '70 loopt dit
170. In 1980 heeft er nieuwbouw van de slachtern plaatsgevonden.
Hier is een EG-subsidie van 5/4 miljoen bn komen knken,

Het bedrnf

bestaat al sinds 1898.

Lunenburg

(Oudewater)

begonnen(Lunenburg
Dit is een varkensslachtern. Lunenburg is in 1970
Gevato(nu
in persoon komt van Luto vandaan. Luto hoorde destnds bn
nu
Perco)). Het bedrnf is snel gegroeidzbegonnen met negen mensen,

werken er enkele tientallen. Momenteel wordt er een nieuwe slachtern
gebouwd.

aanhoudt aan vers vlees-aktiviteiten, is ook binnenland:
de grossierderij in Gieten. UVG houdt in 1982 helemaal opI
met het exporteren van vers vlees,
b) de grote 4 hebben na 1978 niet meer geinvesteerd in uitbreiding van hun slachtkapaciteit voor slachtvarkens. Een
`
aantal middelgroten nog wel.
Kijken we binnen de groep van 18 middelgrote slachterijen, dan vallen vooral de verschillen op.

In ieder geval is het niet zo dat als

je ook verzekerd bent van een zeker bestaan
verin de sektor. Er is nauwelijks een lijn te trekken op de grote
schillen die er lijken te bestaan in bedrijfsekonomische resultaten.
je

'middelgroot'

bent,

over
In het NEHEM-struktuuronderzoek, door McKinsey, is wel gepraat
het belang van een bepaalde, doch niet te grote schaal van opereren.
500 000 slachtingen per jaar werd in dat verband genoemd als de optimale grootte
. Dat is echter gekonkludeerd op grond van ervaringen
van bestaande slachterijen,
minimum-kosten-nivo.

en het is dus zeker geen theoretisch

Erg hard is dat cijfer van 500 000 slachtingen

dan ook niet. Al brengen de jongens van McKinsey het met nog zulke
mooie grafieken. Een ander onderzoeksburo, dat een vlees-onderzoek
gedaan heeft op europese schaal, noemt weer 500 000 slachtingen
als het meest gunstig.
(NCB-Boxtel en Coveco-Twello)
In Nederland kennen we twee slachterijen
met ieder ongeveer 1 miljoen slachtingen per jaar. En die lijken
goed te draaien, want vol. En dat kan weer dankzij het feit dat ze
onderdeel zijn van Coveco of NCB. Andere onderdelen van Coveco en
NCB draaien daardoor natuurlijk weer moeizamer, omdat die de wisseling in het aanbod op moeten vangen.
Je moet dus verder kijken dan je neus lang is, wil je iets begrijpen
van de verschillen binnen de vers vlees-sektor. Iets dergelijks
geldt ook voor de middelgrote slachterijen.

Eenvoudige scheidslij-

nen als exportslachterijen tegenover binnenlands gerichte slachterijen kunnen niet alles verklaren. Er is veel meer aan de hand.
Toch worden ze erg makkelijk gehanteerd door McKinsey. McKinsey
noemt een exportslachterij een slachterij die meer dan 50% van
z'n produktie exporteert. Wij schreven een stukje terug al dat
die verhouding binnen een bedrijf kan veranderen. Door eigen bewust

beleid, of noodgedwongen, door de konkurrentie. Het onderscheid
tussen binnenlandse en export-slachterijen is dus ook al helemaal

niet nëgg.
En als je dan op grond van dit soort onderscheiden beleidskonklusies trekt, kan het zijn dat je niets verandert aan de werkelijke

`
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problemen van de sektor. Een voorbeeld is de verandering van de
verdeling van de keuringskosten. Voor de 'export-slachterijen' betekent dat een verlaging,

'binnenlandse slachterijen'

voor de

be-

tekent ze een verhoging van de keuringskosten. Iedereen zegt: verlaging van de keuringskosten voor exportslachterijen is goed voor
iedereen. Want het vergroot de export, dus vermindert het ook de
druk op de binnenlandse markt.
Toch kunnen hierdoor binnenlandse middelgrote bedrijven in de moeilijkheden komen. Je kunt je het volgende voorstellen: de grote 4
gaan gewoon door met hun bewuste politiek van meer binnenlandse afzet. De keuringskosten zijn wel omlaag gegaan, maar ze blijven hoog
ten opzichte van andere landen. Maar er spelen ook andere argumenten voor een onderneming, dan alleen prijzen. De binnenlandse afzet is veel zekerder dan de export van vers vlees. Bovendien raakt
de EEG-markt verzadigd, en wordt de exportmarkt dus extra gevoelig
voor schommelingen in het aanbod.
In zo'n geval blijft de druk op de binnenlandse markt onverminderd
groot. Voor een middelgroot bedrijf kan dat betekenen dat ze noodgedwongen exportslachterij wordt .

Zonder dat ze bijvoorbeeld de

·
mogelijkheden hebben om hun export zelf in de hand te houden via
eigen verkoopkantoren in het buitenland. 5Want daar moet je nog best
groot voor zijn.
De benaderingvan McKinsey, waarin simpele scheidslijnen getrokken wqyden gaat aan dit soort achtergronden voorbij. McKinsey heeft het gelaten bij de konstatering dat de exportslachterijen slecht draaien.
Ze heeft toen gezocht naar oorzaken binnen die bedrijven. Maar ook
de verhoudingen binnen de sektor zijn van belang. Bijvoorbeeld
die tussen de grote vier enerzijds en de middelgroten anderzjds.
de toekomst
De binnenlandse markt voor vers vlees lijkt verder beheerst te
gaan worden door de grote 4. Een zeer felle konkurrentie op de binnenlandse markt zal hiervan het gevolg zijn. Want ook een aantal
middelgroten wil z'n positie op de binnenlandse markt versterken.
Verder is de EEG aardig verzadigd met varkensvlees.

De toetreding

&wM;X&_van Griekenland heeft weer even soelaas geboden.
ïwcgh

Op de britse bacon-markt is de konkurrentie zo

fel,

dat dit

'bn-

baantje' niet erg aantrekkelnk meer is.
Dit alles maakt de toekomst van de slachternen onzeker. Tot nu toe
znn ze, uitgezonderd UVG-Oss en,

al veel eerder, Homburg's NBF,gevrn-

waard gebleven van grootscheepse sluitingen zoals in de vleeswarensektor,
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Het ligt voor de hand te denken dat de grote investeerders in zo'n
geval overeind zullen blnven en dat de bedrnven waar weinig in geinvesteerd is,
I
"

in de problemen zullen komen.

Zoals we al aangeduid

hebben kunnen grote investeerders te hoog gegrepen hebben en daardoor, als het even tegen zit, in de financiele problemen komen.
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Hoofdstuk 4

De produktie von vleesvvoren 8-consen/en

gg De belangrnkste ontwikkelingen op sektornivo znn puntsgewns:
1)De produktie vertoonde tot

en met

1975 een

stngende lnn.

De

HBC-aftndelnke terugval in 1972 is te wnten aan de zogenaamde
faire bn de conservenexport naar de

produktie dalende.

.

VS.

Sinds

1974 is de totale

(zie figuur 4-1)

de VS maakte in
2)De export van hammen- en schouderconserven naar
1980 is
1975 maar liefst 40% van de totale exportwaarde uit. In
van deze
dit gedaald tot bnna 5%. De (negatieve) ontwikkeling
export heeft het beeld van de vleeswaren- en conservenproduktie
goeddeels bepaald.
ver5)De afzet in het binnenland is- vooral vanaf 1975 - nauwelnks
is
anderd. De import van vleeswaren en -conserven daarentegen,

`

4-2)
in de periode 1975-1980 bnna verdubbeld. (Zie figuur
4)De daling van de werkgelegenheid na 1975 in de gehele sektor(zie
figuur 2-11), is hoofdzakelnk te wnten aan inkrimping dan wel
ook
stopzetting van de vleeswaren- en -conservenproduktie. Dit is
begoed af te lezen aan bnlage 2, waar een groot aantal gesloten
drnven is opgesomd. Het betreft grotendeels vleeswarenfabrieken.
Bovendien blnkt dat het verlies van werkgelegenheid zich vooral
bn de grote bedrnven heeft afgespeeld.(Zie figuur 2-12)

QB

bn
Op de ontwikkeling van de vleeswaren- en conservenproduktie

de grote vier gaan we wat dieper in.
helft van de nederlandse produktie van
In 1975 werd ongeveer de
vier grote. In 1970/71 lag
vleeswaren en -konserven gemaakt bij de
datzelfde aandeel gedat aandeel op minstens 60%. In 1980 was
daald tot 57%.
vleeswaren en -konserven
Sinds 1975 is de totale produktie van
de instorting van de hammenflink gedaald. Hierin komt tot uiting
en -konserven daalde
export naar de VS (de export van vleeswaren
importen van vleeswaren
sinds 1975 met 42%), maar ook de toenemende
en -konserven.

Wat heeft dit voor de grote vier betekend?
de hamDe NQB heeft niet zoveel te maken gehad met de ellende van
is daconservenexport naar de VS. De vleeswarenproduktie bn de NOB
lende, maar het - geringe - aandeel in de nederlandse vleeswarenproduktie zal niet veel veranderen.

Qgggpp is een veel belangrnkere vleeswaren- en -conservenfabrikant.
In de begin jaren '70 nam Coveco bnna 50% van de nederlandse export
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Aandelen van O0\/EO0, NOB, Homburg en 0\/ON
ng.ï3
in de produktie van vleeswaren en -konserven

totale produktie;

I

2 5%

I

20,,/I
15%

7

7

ä

10%

5%

131978; 282.200 ton
@80:240.300 ton

7
O0\/EO0 NOB

.

á

% á
Homburg U\/(5

van hammen- en schoudersconserven naar de VS voor haar rekening.
Het beleid van Coveco ten aanzien van de vleeswaren en -conserven
was afwachtend en Coveco heeft langzaamaan een steeds kleiner aandeel gekregen in de totale nederlandse produktie. De daling van
dit aandeel is niet spektakulair, maar de produktie is wel zwaar
verliesgevend.(Zie figuur 4-5)
Homburg en QVQ hebben aanvakelnk dezelfde strategie gevoerd op het
punt van de vleeswaren en -conserven. Beide bedrnven hebben een
aantal, reeds lang bestaande, ondernemingen opgekocht om dat hele
zaakje vervolgens flink te reorganiseren. Belangrnkste motief bn
dit alles was het veroveren van een groter aandeel in de lukratieve
hammenexport naar de VS. Toen daar de klad in kwam, had UVG al een
offensieve strategie klaarliggen, terwnl Homburg bn gebrek aan beter
in de vers vleesproduktie ging. Homburg was enorm afhankelnk van
de hammenexport. De vers vleesvlucht was en wordt weinig suksesvol.

’
In de vleeswaren doen ze niet aan vernieuwing ter kompensatie van
de weggevallen hammenconserven. Het aandeel in de export van vleeswaren daalt tot de helft van wat het bv in 1976 was.

(Zie figuur

4-5) Homburg zou zich meer gaan richten op het binnenland, maar ook
daar verliest ze terrein en geld. Alleen de merken die Homburg heeft
overgenomen (Kips en Perco) leveren nog wel wat op.
Het aandeel van UVG in de nederlandse produktie is eveneens gedaald.
(Zie figuur 4-5) Opmerkelnk is echter dat die daling voor 1976 veel
sterker was dan erna. Dit heeft tot resultaat (of:

als oorzaak!)

ge-

had een sterk ingekrompen kapaciteit van met name hamconservenproduktie. De produktie is bovendien gekoncentreerd in twee vestigingen
Tegelnkertnd heeft UVG geinvesteerd in die produkten waar ze nummer
een was, is en waarschnnlnk zal blnven. Dit znn produkten als rookworst en worstconserven. Het hypermoderne Algin-procedê is hierbn
het geheim van de smid. Momenteel heeft UVG veruit het grootste
aandeel in de nederlandse produktie van alle bedrnven:18-19% in
1980. Unilever heeft ook vleeswarenfabrieken in Belgie, Duitsland
en Engeland. En dat is van belang omdat die bedrnven eventueel ook
naar Nederland kunnen exporteren. Unilever verliest dus niets, als
UVG zich verder uitsluitend beperkt tot die produkten die gemaakt
kunnen worden volgens het Algin-procéde. Daar heeft UVG immers een
grote voorsprong.

Een probleem voor UVG is de grondstoffenvoorzie-

ning voor de grootschalige produkties, als het vers vlees verdwnnt
tussen de inmiddels losgemaakte varkensfokkern en de grootschalige
worstproduktie.
Dit alles leidt tot het volgende toekomstbeeld voor de grote vier:

E
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vleeswarenproducenten;'
De belangrnkste middelgrote

Personeel

Naam bedrijf + vestigingsplaats
1. Meester, Wijhe
2.

Compaxo,

Gouda (+ Zevenaar)

500
550(G)+85(z)

-

Mont5. v.d. Laan, Leidschendam,
Waspik

520

Foort en

4.

5. Buyvoets, Almelo

207

·

Stegeman,Deventer

170

(dicht in 1982)

160

6. Lupack, Raalte

90-140

7. Bakker, Lekkerkerk
8. Struik, Voorthuizen

I

120

1982)
9. Perco, Driebergen (dicht in
10, Offermans, Aalsmeer

115

11. Persoon, Lisse

100

12. van der Meij + GZ Vleeswaren,

102

6O_I,O

Sassenheim

Fine Food, Emmen
14. van Halteren, Bunschoten-Spakenburg
15.

·

95
50-99

15. Manon, Amersfoort (dicht in 1980)
16. Boers, St. Michielsgestel

85

17. Niers, Epe

80

18. R. Groot, Hoorn

75

1981)
19. Zadelhoff, Doetichem (dicht in

70

20. Luilekkerland van Den.Bosch, Den.Bosch

60

\
21. DCO, Rijsbergen (dicht in 1980)
1975)
22. Saarloos, Etten Leur (dicht in

60

25. Nistria, Moergestel

55

"

55

24.

Zandvliet, Delft

80

59

werkKleinere bedrijven (met tussen de 20 en 50
Meppel;
nemerà zijn: de Leeuw, Borne; Dengerink,

de
Timmer's, Amsterdam; Hulshof, Lichtenvoorde;
Bruin, Purmerend; van Lier, Enschede; Pauli,
Maasbracht; Vleescentrale Randstad; Kesteloo, Goes
(dicht in 1981);

Vleesbedrijf Kennemerland.

i

‘

De positie van de NOB zal weinig veranderen als het op de produktie van vleeswaren aankomt.

Coveco verliest waarschnnlnk verder

terrein als gevolg van de sanering van 1981. Coveco zit vaak of
op weinig lukratieve markten, of ze vindt bedrnven zoals UVG tegenover zich. Homburg probeert nog eens terug te komen met

'kwa-

liteitsvleeswaren' op de binnenlandse markt. Haar oude positie zal
ze hiermee echter nooit terug kunnen krngen. Voor Homburg is het
steeds de vraag of het moederbedrnf Lyons wat blnft zien in Homburg. UVG zal- in afgeslankte varn - met haar nieuwste vleeswarenen -conservenfabriek,

dankzn de omvang en technische voorsprong,

het zeker volhouden op de voor haar interessante markten.
(De grote vier komen in bnlage 5 uitgebreid aan de orde)

De middelgrote vleeswaren- en conservenproducenten;

gg

Net zoals bn de vers vleesproducenten,

znn ook hier de verschillen

talrnker dan de overeenkomsten. Ook hier zie je weer 'groot'

'klein',

en

'sterk' en 'zwak', sterk gespecialiseerd en weinig gespe-

cialiseerd, etc.
Om toch enig overzichtte krngen, hebben de groep in vier delen
geknipt. Zo kunnen we onderscheiden:
1.De vier grootste vleeswarenproducenten, gemeten naar aantal werknemers:Meester,
de

Compaxo, van der Laan en Stegeman, We zullen dit

'kopgroep' noemen,

al zit er wel een gevaarlnke kant aan deze

betiteling. De indruk mag niet gewekt worden dat deze kopgroep
bestaat uit sterke bedrnven,
wel goed (blnven) doen.

d.w.z. bedrnven die het voorlopig

Zoals we zullen zien biedt lidmaatschap van

deze kopgroep nog geen garantie voor een zekere toekomst.
2.De bedrnven die in de afgelopen 5-7 jaar znn gesloten:

Buyvoets,

Perco, Manon, Zadelhoff, DCO, Saarloos, Kesteloo en Mivo,
5.De bedrnven die overgenomen of gefuseerd znn:

Garssen, Lupack en

van Velzen.
4.De overige bedrnven;

een bonte mengeling van bedrnven die hoege-

naamd weinig met elkaar te maken hebben.

-

De kopgroep;
De werkgelegameid is bn Meester,

Compaxo, van der Laan en Stegeman

tot voor enkele jaren toegenomen. Na 1979, bn Compaxo al na 1978,
begon de werkgelegenheid iets te dalen. De produktie nam daarentegen,

ook na 1979, in de meeste gevallen nog toe. Alleen bn van der
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d@Z@
vanaf 1978, De oorzaak van
Laan daalt de produktie enigszins
de snelle technOlOgi5Ch€
werkgelegenheidsontwikkeling is gelegen in
'
ontwikkeling bn deze bedrnven.
Bn Meester is de afgelopen jaren
I¤V@§t€£l£ä££;

i

investeert
flink geïnvesteerd en intern gereorganiseerd. Compaxo
jaarlnks grote bedragen in moderne apparatuur en loopt hiermee
waarschnnlnk voorop. Dit zou een belangrnke oorzaak znn van de
de
sterke positie van Compaxo op de markt voor harde worstsoorten,
specialiteit van Compaxo. Stegeman heeft in 1981 een nieuwe fabriek
bn Stegeter waarde van 55-40 miljoen gulden in werking gezet. Ook
het
man worden moderne technieken toegepast. Bn van der Laan ligt
Waswat ingewikkelder. Er is geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in
pik, die in 1978 geheel was afgebrand, terwnl de vestiging in .
Leidschendam afgebouwd wordt. In Leidschendam wordt niet of'nauweexportlnks meer geïnvesteerd. Deze vestiging heeft nu ook geen
Verder
vergunning voor de VS meer. Deze is overgegaan naar Waspik.
heeft van der Laan geïnvesteerd in het aanboren van nieuwe markten,
door het opzetten van eigen verkoopkantoren in Engeland, de VS en
Frankrnk. Onlangs is ook de vleeswarenfabriek Lupack overgenomen.
beDe financiele basis voor al die investeringen is niet voor elk
drnf gelnk; Meester en Stegeman hebben allebei een groter concern

.

achter zich staan(respektievelnk Ahold en Hendrix/BP), dat voor
investeringskapitaal kan zorgen. Compaxo en van der Laan znn familiebedrnven. Het eigen vermogen van deze bedrnven is echter zodanig
, zeker bn Compaxo, dat ook hier geen financieringsproblemen optreden bn investeringen.
De grondstoffenvoorziening:

Compaxo heeft in 1975 een eigen slach-

tern opgezet in Zevenaar. De voorziening voor de vleeswarenfabriek
in Gouda kon hiermee veilig gesteld worden. Stegeman is in 1974
juist gestopt met zelf slachten. Binnen het Hendrix-concern is toen
de slachtern in Druten gestart,

Ook vd Laan neemt direkt deel in bedrijven die moeten zorgen voor
vlees voor de produktie van vleeswaren:
de grossier Vleeshandel Breda.
Breda;

vd Laan heeft belangen in

Deze zit op het slachthuis van

dat is vlakbn de van der Laan-vestiging in Waspik. Tot voor

enkele jaren had van der Laan ook een belang in de grossier Wellink
80o. Deze zit op het slachthuis van Den Haag en derhalve vlakbn de
vestigingen Leidschendam en Montfoort.
Meester heeft geen direkte belangen in vleesleverende bedrnven.
Ook het moederbedrnf van Meester,

Ahold,

heeft dat niet.

Bn Meester

wordt het merendeel van de grondstoffen op kontrakt aangeleverd,
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Zeker in tnden van een krappe vleesmarkt is het belangrnk om verzekerd te znn van een konstante en betrouwbare aanvoer van vlees.
Dat geldt vooral als het bedrnf snel groeit.

De verbanden tussen deze vier met andere bedrnven;
Zoals gezegd zit Compaxo in een concern met een slachtern.
Stegeman is onderdeel van een veel groter concern:Hendrix.

En

Hendrix is weer sinds 1979 onderdeel van British Petroleum(een
engelse oliemaatschappn). De

'varkensvleespoot' van het Hendrix-

concern bestaat uit een slachtern in Druten,een pcrtioneerbedrnf
in Deventer(Wagemans),

Stegeman

en een groothandel in geportio-

neerd vlees en vleeswaren(Interna ional Food Service).
zet af via o.a.

Stegeman

IFS. Officieel moeten al deze bedrnven zelfstandig

draaien. Maar Hendrix heeft ze uitdrukkelnk opgezep in verband met
elkaar. In Hendrix-kringen heet dit het "van tuin tot tafel in een
hand-"koncept.
Van der Laan is een volledig zelfstandig bedrnf, met verschillende
vestigingen en
drnf,

een

deelneming in een ander(vleesverWerkend@)

bë-

Lupack is overgenomen van de engelse multinational Lock-

wood Foods.
Meester hoort sinds 1966 bn het Ahold-concern. 75 tot 90% van haar
produktie zet ze af via supermarkten van Ahold(AH,Simon,Bi-Lo, Giant
Foods, e.a.) Dat lnkt een riannapositie.

De afzet is immers voor

Meester verzekerd. Tegelnk is Meester echter ook afhankelnk van de
beslissingen van de Ahold-leiding. En die wil dat Meester:
a)zich wat minder eenzndig gaat richten op de Ahold-winkelketens,en
b)het produktenpakket gaat verkleinen.
Meester zou zich op minder produkten moeten gaan specialiseren en
dan produkten moeten gaan uitruilen met andere vleeswarenbedrnven
zoals UVG of Stegeman. In verband met de prnzenslag in de supermarktsektor, moet Ahold nog goedkoper aan de produkten komen. De
band van Meester met Ahold lnkt dus geen onbeperkte afzetgarantie
te bieden.Het is namelnk waarschnnlnk dat Ahold in toenemende mate
beroep gaat doen op andere, goedkopere leveranciers.
De afzetkanalen van de kopgroep;Meester 'heeft'

Ahold. Omdat Ahold

sinds kort ook supermarktketens in de VS en Spanje heeft, zal Mees
ter nu ook wat meer aan export gaan doen. De export was bij Meeste
altijd maar zeer klein ten opzichte van de binnenlandse afzet.
V.d. Laan zit nagenoeg alleen op export.

In 1977 was 60% van zijn

produktie voor de export van ham- en schouderkonserven.
wat minder:

40%.

Nu is dat

Van der Laan heeft dus een nogal eenzijdig produk-
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vergelijkt met die
tiepakket. Als je de hammenexport van vd Laan
Laan het nog lang
van bedrijven als Homburg en UVGN, dan heeft vd
volgehouden in voor hem belangrijke landen als de VS en Engeland.
Deze markten zijn nu als vaste afzetmarkten voor een groot deel
van der
weggevallen. Voor de afzet van ham- en schouderkonserven is
orders, Dgzg losse OrLaan nu veel_afhankelijker van losse grote
ders kunnen binnengesleept worden door het optreden van de eenmansdirektie( de heer van der Laan).

Van der Laan heeft nu ook iets meer

variatie in de produktie gebracht.
Dat was echter niet zo'n sukses.

Zo znn ze bacon gaan produceren.

Verder heeft van der Laan een zeer

moderne knakworstlnn neergezet. Hiermee zou hn ongeveer 25% van de
markt kunnen bedienen. Via de eigen verkoopkantoren in Parns, Londen,
,

en Los Angeles probeert van der Laan de conservenexport zo goed als
mogelnk op peil te houden. In dit kader paet ook de overname van Lupack. Het produktiepakket van Lupack lnkt namelnk op dat van van der
Laan, maar biedt van der Laan bovendien de mogelnkheid om ook op de
duitse en belgische markt aktief te worden. Lupack zette daar al

.

langer produkten af, o.a. via het verkoopkantoor in Duitsland. Via
een uitbreiding van het aantal markten en produkten(naast de hamconserven) probeert van der Laan de afzet op peil te houden. Dat lukt
.

niet helemaalzsinds 1978 daalt de afzet licht.
Compaxo heeft als zeer belangrnke klant de Hema. Bnna alle vleeswaren van de Hema komen van Compaxo. Dit gebeurt overigens op wankele
basiszer is geen kontrakt via welke een vaste leverantie verzekerd
is. Voordat Meester overgenomen werd door Ahold, had Compaxo Albert
Heyn als vaste klant. Compaxo exporteert nauwelnks tot geen vleeswaren, al was dit in het verleden wel anders. Oompaxo's afzet op de
binnenlandse markt is flink gegroeid;in de afgelopen 5-4 jaar is de
produktie verdubbeld,
Stegeman zet zowel op de binnen- als de buitenlandse markt af. De
verhoudingen znn ons onbekend.
Financieel-ekonomisch draaien de vier bedrnven goed:

hun omzetten

znn tussen 1970 en 1980 alsmaar gestegen En ze hebben ook al die
jaren positieve resultaten geboekt. De omvang van de winst is niet
precies te achterhalen, Voor Stegeman en Meester geldt dat de resultaten niet helemaal te scheiden znn van de concernresultaten(van BP
en Ahold).
publiceren.

Compaxo en van der Laan hoeven ook geen resultaten te
I
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De verhouding tot de 'grote vier'(Ooveco,NOB,UVG en Homburg);
De gezamenlnke produktie van de kopgroep was in 1980 ongeveer een
kwart van de totale binnenlandse produktie van vleeswaren en -conDe grote vier hadden toen een gezamenlnk aandeel van ca.57%.
Een belangrnk verschil tussen deze twee groepen is echter het volgendezhet aandeel van de grote vier daalt, terwnl het aandeel van de
serven.

kopgroep de afgelopen jaren is gestegen.
Tussen 1970 en 1980 is het aandeel van Meester bv toegenomen van
5,9% tot 6,6% van de binnenlandse produktie van vleeswaren en -con-

serven. Het aandeel van van der Laan was, in waarde gemeten, ca.4,6%
8,9% en sindsdien is het licht gedaald tot
8,6% in 1980. Reken je Lupack erbn, dan zou het aandeel van 1980 bnna

in 1970.

In 1979 was dit

•

•

2% hoger znn.

Het aandeel van Compaxo en Stegeman is alsmaar gestegen.
Een ander verschil is dat de kopgroep op veel minder verschillende
markten opereert dan de grote vier(voor de duidelnkheid:UVG,NOB,Homburg en Coveco!) Zo produceert Compaxo vooral harde worstsoorten en
zou daarin zelfs een marktaandeel van 70% hebben. Stegeman produceert
geen conserven, maar vooral leverworst.

En van der Laan zit bnna al-

leen op conservenproduktie voor de export. De middelgrote kopgroepbedrnven produceren op zodanige schaal, dat ze op deelmarkten vergelnkbaar znn met de grote vier. Die komen ze dan ook geregeld tegen.
Een manier om konkurrentie enigszins te reguleren loopt via produktuitwisseling. Produktuitwisseling heeft plaatsgevonden of vindt plaats

tussen Compaxo en UVG, Meester en Stegeman, Meester en UVG, van der
Laan en UVG. In de praktnk komt produktuitwisseling erop neer dat bovan"der Laan korte tnd hamconserven maakt onder Unox-merk.
Op de binnenlandse markt voor rookworsten komen de twee groepen van
bedrnven elkaar ook tegen. De vier groten en Stegeman,

Compaxo en

Meester znn hier aktief. De konkurrentie op deze markt is ook enigszins gereguleerd door het bestaan van twee kwaliteitsklassen:"A" en
"B". UVG zit bv op de dure A-klasse en Coveco en Homburg op de goedkopere B-klasse. Het effekt hiervan is dat de konkurrentie minder
scherp is, aangezien de markt opgedeeld is in twee segmenten. Het is
nog onduidelnk in hoeverre deze tweedeling de afzet van de middelgroten beïnvloedt.
Van der Laan zit voor een groot op de typische

van

'probleemmarkten'

de grote vier. Ook voor van der Laan is de hammenexport naar de VS
en Engeland

teruggevallen. Van der Laan is intussen wel een even

grote exporteur van vleesconserven als UVG en groter dan Homburg en
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Coveco. Van der Laan is op grote schaal knakworsten gaan produceren.
De knakworstenmarkt nsbn uitstek een markt waarop zeer fel gekonkurreerd wordt door de grote vier. Dit is ook af te lezen aan de prnsontwikkeling van knakworstenzsinds 1975 is de konsumentenprns nauwe(Zie figuur 2-9)

lnks gestegen.

Op de binnenlandse markt worden de posities van Compaxo, Stegeman en
Meester niet direkt bedreigd door de ontwikkelingen bn de grote vier.
Ze bewegen zich voor een deel wel op markten waarop bnvoorbeeld UVG
met haar

'Alginproduktie'

sterk zal gaan konkurreren, maar daar staan

weer andere specialiteiten in die bedrnven tegenover.

Bovendien znn

deze bedrnven al langere tnd op het binnenland gericht.

Die binnen-

landgerichtheid is bn de grote vier veel minder een traditie.
Oompaxo,Stegeman en Meester hebben ieder ook vrn vaste afzetkanalen
in het binnenland ontwikkeld.
De toekomst van de kopgroep;
'Oompaxo is
(0.a.

gespecialiseerd en heeft een sterke positie opgebouwd.

door de technische voorsprong van Compaxo bn de harde worstpro-

duktie) Een risiko voor Compaxo zit
raken ze Hema als klant kwnt,

'm in de eenzndigheid bn de afzet:

dan komen ze zwaar in de problemen.

Stegeman en Meester zullen zich mogelnk nog verder specialiseren-in
die produkten waar ze sterk in znn. Andere produkten zullen ze kwntraken aan, of uitwisselen met een van de grote vier. UVG zal hierbn
een belangrnke kandidaat znn. In 1981

is bn Meester een onderzoek ge-

daan naar de beperking van het produktiepakket.
Op de dan overblnvende produkten zullen deze bedrnven zich waarschnnl

lnk wel kunnen handhaven.
Van der Laan wordt altnd gezien als de flexibele,

suksesvolle hammen-

exporteur. Van der Laan heeft het inderdaad ook langer volgehouden
Maar tussen

dan de andere exporteurs~van ham- en schouderconserven.
1978 en 1981

i

zag van der Laan z'n aandeel in de nederlandse export

van vleesconserven wel dalen van 24 naar 20%.

Intussen is van der Laan

steeds afhankelnker geworden van meer incidentele orders in plaats
van vaste grote afzetmarkten.
Naast de hamconserven is vander Laan van lieverlee ook knakworsten
en bacon gaan maken.
ook produceren.

Beide znn

bulkprodukten die de grote vier

De konkurrentie op deze markten is fel en van der

Laan verwacht dan ook dat de omzet in de toekomst zal dalen.
Dit gaat waarschnnlnk ook gepaard met verlies van arbeidsplaatsen.
Deze daling heeft zich

feitelnk al ingezet:tussen

het aantal werknemers met ca.

1979

en

1981

daalde

75 mensen.
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De Afvallers:
Saarloos in 1975, Manon in 1980, DOO in 1980, Zadelhoff
in 1981, Kesteloo in 1981, Mivo in 1981, Buyvoets in 1982 en Perco
in 1982. Deze sluitingen samen betekenden een verlies van ruim 600
arbeidsplaatsen, en dan tellen we de afname in werkgelegenheid, voorGesloten znn:

afgaande aan de sluitingen nog niet mee. Onder deze bedrnven zitten

enkele voormalige dochters van multinationals: Buyvoets, van Union
International,

en Perco en Zadelfoff, van Plumrose. Deze znn indertnd

overgenomen in verband met de lukratieve export van hamconserven naar
de VS.
V

Ze lnken wat dit betreft dus erg op de UVG- en Homburgdochters

die om dezelfde redenen znn overgenomen.

Soms werd hiertoe zelfs het

oorspronkelnke produktenpakket veranderd ten gunste van meer hamconserven voor de export(Bn Zadelhoff bnvoorbeeld). En ook veel UVG- en
Homburg-'ham'-dbchters znn gauw weer gesloten toen de export naar de
VS minder interessant geworden was.(UB0,0lba en Noack bnvoorbeeld)

n

De sluitingen van Buyvoets , Perco(voorheen Gevato) en Zadelhoff
znn uiteindelnk het gevolg van de positie die ze innamen binnen de
moederconcerns. In deze bedrnven is ook maar weinig geïnvesteerd. Bn
Buyvoets had men al jaren voor de sluiting het vermoeden dat Union
ivan Buyvoets afwildezer werd nauwelnks geïnvesteerd en men liet vaklieden lopen. Tekenend is dat de sluiting van Buyvoets nu- anno 1982
nog wat is uitgesteld door het plotseling weer (licht) aantrekken van
de VS-hammenexport. Alvorens de laatste adem wordt uitgeblazen, wordt
het bedrnf nog snel even in haar oude funktie

'hersteld'...

Plumrose, ex-moeder van Perco en Zadelhoff, wilde profiteren van de
EG-subsidie op de hammenexport in de tnd dat Denemarken nog geen lid
was van de EG. Toen Plumrose zich in 1977 als eigenaar had teruggetrokken, werden Perco en Zadelhoff zelfstandig. In 1978 werd Perco
weer overgenomen door het Smildeconcern.(Smilde heeft vooral vetsmelternen en is o.a.

eigenaar van de

snackfabrieken

Albert van Zoonen,

Fine Food en Fano.) Maar ook binnen Smilde bleef Perco voor verliezen
zorgen. Zadelhoff is tot de sluiting in 1981 zelfstandig gebleven ,
Onder het Plumroseconcern werden ham- en schouderconserven gemaakt
voor de VS-export. Vanaf 1977 hebben ze geprobeerd ook hun produkten
van vroeger(d.i. van voor 1969) weer op te pikken en zich meer op de
binnenlandse markt te richten met o.a. worsten. Ook perco zat na 1977
weer met voornamelnk vleeswaren voor de binnenlandse markt.
Perco en Zadelhoff hebben allebei tevens geprobeerd het hoofd boven
water te houden door - sinds enkele jaren - ook bacon naar Engeland
te gaan exporteren, Maar ook dat bood geen uimeg,
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De sluiting van deze drie bedrnven heeft dus direkt te maken met de
verloren gegane hamconservenexport naar de VS. De sluiting van Manon
heeft hier indirekt ook verband mee. Manon was nummer een op de knakworstenmarkt met een marktaandeel van ca.
een aandeel van 20%) van der Laan, Lupack,

25%. Bedrnven als UVG(met
Groot,

Coveco en Niers

liet het hiermee achter zich.
Toen rond 1976 bleek dat de VS-hamconservenexport voor de nederlandse
bedrnven struktureel dalende was, heeft zich, als reaktie hierop, een
keiharde konkurrentie op de knakworstenmarkt ontsponnen.
tenmarkt is dan ook ingestort:lage prnzen,

De knakwors-

lage kwaliteiten. Manon

was hiertegen, ondanks haar hoge aandeel, niet bestand.

En aangezien

Manon voor driekwart op de knakworstproduktie was aangewezen, kwam
ze steeds meer met de rug tegen de muur te staan. Er waren geen andere produktierichtingen binnen het bedrnf om de verloren afzet op
te vangen.

En er was geen groot concern dat met haar grote financiele

reserves in staat is tndelnke verliezen van een prnskonkurrentieslag
te dragen.

Zo zie je maar dat de kombinatie van sterk gespecialiseerd

en een hoog marktaandeel, voor het middelgrote bedrnf geen zekere toe1
"
komst hoeft te betekenen.
Verder znn nog gesloten:

Saarloos in 1975(59 werknemers);

deze maakte

kwaliteitsvleeswaren voor het binnenland en zag haar afzet krimpen
onder invloed van de dalende koopkracht in Nederland.
In 1980 is ggg(6O werknemers)

dichtgegaan.DOO maakte o.a.

tongeworst

voor de nederlandse en duitse markt.

In 1981

znn tenslotte nog Kesteloo en Mggg gesloten, al is het oude

Mivo-pand weer in produktiezhier worden nu afvallen van de kippenslachtern van Dam verwerkt.(Het vroegere Mivo zat ook op de afvalle»
verwerking, maar dan van varkens)
De

gefuseerde of overgenomen bedrnven;

In 1976 is Garssen in Zutphen gefuseerd met Niers in Epe.

Die fusie,

waarbn de produktie gekoncentreerd werd in Epe, kostte 20 arbeidsplaat
sen. Ook daarna is het totaal aantal werknemers nog verder gedaald
van 100 naar ca 80 in 1981. Niers produceert hamconserven, knakworst,
bacon en luncheon meat.
zetmarkten.

Engeland en de VS waren en znn belangrnke af-

Niers en Garssen zaten dus op de typische bulkmarkten

waar de konkurrentie met

de grote

vier

fel is.

De

fusie

in 1976 was

dan ook een poging om de ggzamenlnke positie te versterken. Het is
onduidelnk in hoeverre dat ook gelukt is.
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Urban
In 1978 heeft Timmers, van oorsprong groothandel in vleeswaren,
overgenomen. Samen kregen ze toe 45 werknemers. Dit bedrnf is in
Amsterdam gevestigd en zet af in het binnenland.
Eind 1981 heeft van der Laan persoonlnk Lupack in Raalte overgenomen.
Lupack was sinds 1971

een dochter van Lockwood Foods.

De overname

houdt verband met de plannen van van der Laan om de vestiging in Leidschendam te sluiten. Dan heeft hn vervangende kapaciteit nodig. Zoals
al eerder gezegd,

sluiten de aktiviteiten van Lupack zeer goed aan

bn die van het gehele van der Laan-concern.
Tenslotte is in

1982 van Velzen in Kruiningen (50 werknemers)

overge-

nomen door de snelgroeier Offermans. Van Velzen is gespecialiseerd
in hammenproduktie voor het binnenland. De motieven voor de overname
•

znn niet precies bekend. Mogelnkerwnze is de konkurrentie op de binnenland toch te fel om het alleen vol te houden. Offermans heeft ook
een groothandel, gericht op het binnenland.

.

De overige middelgrote vleeswarenproducenten;
Nu resten ons nog de volgende bedrnven:

Bakker in Lekkerkerk;·
Een relatief jong bedrnf, opgericht in 1965, met tussen de 90 en 140
werknemers(afhankelnk van het seizoen). Bakker heeft in Lekkerkerk
nog een dochterbedrnf, Horbak, waar voornamelnk snacks geproduceerd
worden.

De hoofdvestiging produceert vooral vlug-klaar-vleeswaren en

heeft daarin aanzienlnke marktaandelen.rBakker groeit snel. In 1979
is de kapaciteit met 50% vergroot. 95% van de produktie wordt afgezet
in het binnenland, voornamelnk aan de horeca.

Struik in Voorthuizen;
Maakt kip-, vlees- en soepconserven. Er zouden 120 mensen werken.

Offermans in Aalsmeer;
Is van oorsprong een groothandel in luxe vleeswaren,

salades en spek.

Offermans is in 1965 als eenmansbedrnfje begonnen. Er werken nu ongeveer 100 mensen. De eigen produktie is flink gegroeid, maar dat zit
voor een deel in de saladeproduktie.

De afzet is in het binnenland.

Negentig procent van die afzet is tegenwoordig eigen produktie,

ter-

wnl dit in 1977 nog maar 40% was.

Persoon in Lisse;
'70 is

Is al in 1917 als slagerntje begonnen.

Sinds de begin jaren

het een volwaardige vleeswarenfabriek,

al begeeft Persoon zich in toe-

nemende mate op de vers vleesmarkt. Persoon zit op bacon (middles),
SHïï0TSt en buiken.
land afgezet,

.

De worst wordt in het binnen-

de bacon en buiken znn voor de export(Engeland respek-
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tievelnk Duitsland en Frankrnk). Persoon heeft weinig vaste grondstoffenleveranciers en afnemers.

Dit maakt het een wankel bedrnf.

Om die onzekerheid enigszins te verminderen, heeft Persoon het plan
opgevat om een slachtern over te nemen.

De vers vleesproduktie zal

dan waarschnnlnk een belangrnkere aktiviteit worden. Momenteel werken
er ruim 100 mensen.

In het bedrnf is de afgelopen jaren veel geïn-

vesteerd.

Fine Food en Fano;
·

Beide dochters van Smilde.
salades en vleeswaren.

Ze produceren ongeveer hetzelfdezenacks,

Smilde heeft flink geïnvesteerd in Fine Food

en het aantal werknemers is gestegen van 50 in 1975 tot 95 in 1982.
Fano is een stuk kleiner dan Fine Food.
Van der Men in Sassenheim;
De drie broers van der Men hebben daar ieder een vleeswarenfabriekje.
Ze zetten hun produkten gezamenlnk af, inklusief de produktie van het
in 1970 overgenomen GZ-vleeswaren(10 werknemers). Bn de verschillende
van der Menbedrnven werken,

afhankelnk van het seizoen,

tussen de eo

en 110 werknemers. Van der Mey zit o.a. met bacon op de engelse markt.

Boers in St.Michblsgestel;
Produceert vleeswaren en doet in vleesvoorverpakking.

Er werken 80

mensen.
Groot in Hoorn;
Is een vleesconservenfabriek. Er werken 75 mensen.

Luilekkerland van Den Bosch;
Dit is een gespecialiseerd bedrnf.

Er worden duurdere leverprodukten

gemaakt, die afgezet worden via de groothandel in Nederland en in
Duitsland. Het is een

dochteronderneming van Capitol Foods. Het aan-

tal werknemers is al jaren konstant:60.
Van Halteren in BunschotengSpakenburg;
Hier wordt o.a. bacon voor de engelse markt gemaakt. Er werken tussn
de 50 en 100 mensen.
Nistria in Moergestel;
Een bedrnf dat snel gegroeid is. Tot 1978 nam het aantal personeelsleden toe,
de jaren

sindsdien echter niet meer. Het is een vrn jong bedrnf(in

'60 opgericht) dat de snelgroeiende markt voor dieetvlees

en dieetvleeswaren bedient.

Dat Inkt goed te lopen.

Zandvliet in Delft;
Dit is een wat ouder bedrnf(opgericht in 1950), dat zich vooral op
het binnenland richt. In 1976 is het flink uügebreid en ook daarna
znn nog aanvullende investeringen gedaan.
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Dengerink in Meppel;
Tot 1969 werd hier nog geslacht. Het bedrnf bestaat sinds 1950.

Er

worden vleeswaren en -conserven gemaakt. Het aantal werknemers is ge~
daald van eo in hetbegin van de jaren

'70, naar 40 in 1982. Het op de

binnenlandse markt gerichte bedrnf zou goed draaien.

Een belangrnk

produkt vormen de hammen.

De Leeuw in Borne;
Het aantal werknemers is gedaald van 50 in 1977 naar 40 in 1982. De
produktie bestaat voor 60% uit droge worst. Het bedrnf zou goed
draaien.
Ondanks de wat bonte opsomming van deze bedrnven zullen we proberen
een paar lünen te trekken binnen deze groep.
Er is een aantal duidelnke groeiersf Offermans, Bakker, Nistria en
Fine Food. Dit znn niet de

'ambachtelüke',

al lang bestaande vlees-

warenbedrnven(die je ook nog tegenkomt in deze groep), maar de betrekkelük jonge bedrnven die hun groei vaak niet aan de traditionele
vleeswaren- of -conservenproduktie te danken hebben.

Snacks,

salades

en vlug-klaarprodukten spelen naast vleeswaren een belangrnke rol.
Er hebben zich de afgelopen tien jaar ook geen nieuwe bedrüven van
enige omvang meer aangediend met een dergelük traditioneel produktenpakket.
.

De groeiers zetten hun produkten vooral af binnen Nederland. Ze zullen
de grote vleeswaren en -conservenfabrikanten niet zo direkt op hun
weg vinden. Wel grote snackproducenten als Beckers, Albert van Zoonen
en de nummer één op de salademarkt, Johma. Er zün tekenen die er op
wüzen dat de enorme groei van de afzet van snacks en aanverwante produkten wat aan het afnemen is.
Naast deze groeiers znn er nog tal van bedrnven die naast de vleeswaren
ook bacon znn gaan maken: van Halteren, Persoon, van der Meü en ook
Perco

en

Zadelhoff.

Dit

zal wel te maken hebben met de moeilnke positie

waarin ze met hun vleeswarenproduktie zitten. Aan de baconexport valt
kon«
intussen niet zoveel meer te verdienen, als gevolg van de scherpe
kurrentie tussen de nederlandse bedrnven onderling op de engelse markt.
Het is dus de vraag hoe het met deze bedrnven op den duur afloopt.
Tenslotte znn er nog enkele, wat oudere vleeswarenoroducenten.Ze znn
vooral op het binnenland gericht. Enkele hebben hun werkgelegenheid
gehandhaafd in de loop der jaren (Luilekkerland en Zandvliet),
bedrnven znn ingekrompen (de Leeuw en Dengerink), maar
goed draaien.

andere

zouden wel

Dankzü moderne technologie die arbeid heeft vervangen?

A6
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Konklusies over de middelgrote vleeswarenproducenten;

De verschillen

zgn groot.

Algemene typeringen als "op het binnenland

gerichte ambachtelüke bedrnven die goed draaien" raken dan ook kant
noch wal.
De middelgrote bedrnven die op dezelfde markten opereren als waar de
grote vier aktief zün blüken het vaak moeilük te hebben. Dan kunnen
ze wel'specialist' in het een of ander zün, maar dan komen de klappen
zo mogelnk nog harder aan.

Zelfstandige bedrnven die op een of enkele

produkten zitten of zaten hebben geen buffer. Kjk maar naar Manon,
Saarloos en DCO. Er znn ook specialistische bedrnven die onderdeel
znn van een groot concern,

zoals Buyvoets of Luilekkerland van Den

Bosch. Dat soort bedrnven hebben wel een grote financiële buffer achter zich. Althans in theorie. Tegelnk zün ze volledig afhankelük van
de

(des-)investeringspolitiek die het moederbedrnf met ze voorheeft.

Er znn ook wel suksesvolle specialisten, maar dat gaat dan gepaard
met een aantal andere(gunstige)kenmerken:deze bedrüven zün relatief
groot,

zeker op hun eigen deelmarkt.

modern en er is veel geïnvesteerd.
'

Zie Compaxo.

Ze zün meestal

Ze konkurreren vaak niet rechte

streeks met de grote vier, maar zün juist daar aktief waar de groten

minder overheersend aanwezig zün. In die gevallen wisselen ze soms
produkten uit met de grote vier.
Produktuitwisseling tussen de middelgrote bedrnven onderling is overigens een vrn vaak voorkomend verschünsel.

Compaxo'ruilt' bnvoor-

beeld met Bakker en Schop(verwerkt rund- en paardevlees). Meester is
op dit gebied ook aktief.

Het is ons niet duidelnk of dit verschünsel

in de loop der jaren is toe- of afgenomen.
De grondstoffenvoorziening en afzetkanalen spelen een belangrnke rol.
De bedrnven uit de kopgroep znn allemaal zó groot, dat ze op die terreinen zelf wat kunnen ondernemen. Compaxo is bnvoorbeeld groot genoeg
om de enige leverancier aan de Hema te znn en zelf een slachtern te
bezitten.

Van der Laan is groot genoeg om deel te nemen in vleespro-

ducerende bedrnven en om eigen verkoopkantoren op te Zetten in het
buitenland.
De middelgrote bedrüven znn zeker niet allemaal even suksesvol en dit
geldt ook voor de op het binnenland gerichte bedrüven.

Soms dragen

ze de sporen van de eenzüdige gerichtheid op de hammenexport.

Een si-

tuatie waarin ze belandden omdat ze dochteronderneming werden van
multinationals als Union of Plumrose.

Soms kregen ze meer indirekt

te maken met de ellende van de hammenexportzvia de
op büvoorbeeld de knakworsten-,

felle konkurrentie

de binnenlandse hammen- en de boter-

hamworstenmarkt. Een aantal bedrüven is daarom noodgedwongen vers
W7
e

Ze znn daardoor dus o.a. terecht gekomen op
evenals
de engelse baconmarkt. Veel bedrnven znn daar 'heengevlucht',
giganten als UVG, Homnurg en Coveco. De konkurrentie is daarom zeer

vlees gaan produceren.

fel, met als gevolg dat bacon nauwelüks nog lukratief genoemd kan
worden.
Er is een sterke overeenkomst tussen de export van hamconserven naar
de VS en de baconexport naar het VK. De betrokken bedrnven speelden
(in de vs)

en spelen (in het VK)

allen op een kluitje,
velük VK-markt)!

je reinste schoolvoetbalzmet z'n

druk ellebogend, rond de bal(= de VS respektie-

Het resultaat is maar eventjes leuk.

Perco en Zadelhoff hebben geprobeerd hun oude produktiepakket weer
op te pakken toen ze zelfstandig werden. Ze wilden voor de binnenland-

.

se markt gaan produceren. Maar dat bleek niet haalbaar. Ook op de
binnenlandse markt is de konkurrentie namelnk fel.
De toekomst:
De kopgroep zal voorlopig wel kopgroep blüven(in de huidige samenstelling). Alleen voor van der Laan is dit minder zeker. Dit bedrnf
sinds de terugval van de belangrnke amerikaanse conservenmarkt,
en de felle konkurrentie op de engelse markt, voor een groot deel
aangewezen op het binnenslepen van grote, incidentele orders. Dit,

is,

gekombineerd met de leeftnd van de huidige direkteur, die werkelnk
alle touwtjes in handen heeft, geeft een onzeker beeld voor de toekomst.
De overige bedrnven die nu sterk staan op bepaalde deelmarkten(zoals
bv Nistria en Fine Food)zullen wel in staat zün zich te handhaven.
Een aantal andere, met name kleinere bedrnven, die zwaar op de bacon-

export leunen, heeft een veel onzekerdere toekomst. De bacon zal niet
lang meer soelaas bieden. Door bnvoorbeeld de uitbreiding van de
baconproduktie in Engeland(o.a. door Unileverbedrüven!), kan de
engelse baconmarkt zeer goed instorten. Niet vergeten mag worden dat
er voor de baconproduktie maar weinig extra apparatuur en inspanning
V
komt knken.
Als de baconmarkt inderdaad instort, is het maar de vraag of er zich
weer nieuwe

'groei-produkten'

aandienen die met net zoveel gemak als

de baconproduktie door middelgrote bedrnven opgenomen kan worden.
,i ej

Tenslotte:

de vleeswarenproduktie in Nederland bevindt zich hoogst-

waarschünlnk in de vooravond van een nieuwe'technologische revolutie‘.
Het Algin-procédé van UVG is hiervan nog maar een eerste voorbode.

1.8

De vleeswarentechnologie schünt namelük in de VS op een veel hoger
peil te staan dan hier in Nederland. Als deze technologie (snel)'over-

slaat•, dan heeft dat o.a. tot gevolg dat:
a)De grote vleeswarenproducentensterker komen te

kleintjes.
zün.

Dat

staan t.o.v.

de

De dure technologie zal niet voor elk bedrnf toegankelük
zal afhangen van schaal en financiële ruimte.

b)De werkgelegenheid in de vleeswarenproduktie sneller zal dalen dan
nu al het geval is. De markt voor vleeswaren en -conserven groeit
nameljk weinig en de technologie is arbeidsbeeparend van aard,
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Algemene somenvottln

en konklusie

Samenvatting:

"gg" sektor bestaat strikt genomen niet.

Daarvoor zjn de verschil-

len tussen de bedrgven te groot en zjn er ook teveel verschillende
ontwikkelingen en problemen. Het verschil tussen

'groot'

en

'klein'

is hierbj het belangrjkst.
Neem bjvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheidgde totale
werkgelegenheid is de afgelopen lO jaar iets gedaald. Nu bljkt
echter dat de werkgelegenheid bj de middelgrote en kleine bedrjven
in die periode is toegenomen. De daling van het totaalcjfer is veroorzaakt door de malaise bj gggg bedrjven:

Coveco, Homburg en UVG.

Hieruit wordt wel eens de konklusie getrokken dat de middelgrote
en kleine bedrüven wel goed draaien. Maar ook dat bljkt wat ingewikkelder te liggenzook de middelgrote en kleine bedrjven zjn niet

over één kam te scheren.
De ontwikkeling van de vers vlees-produktie laat iets dergeljks
zien;

de totale produktie is gestegen, maar zowel Coveco,

als NCB

en UVG hebben hun aandeel hierin zien dalen. De toename van de
verhoudingsgewjs meer van de middelgrote vers
g produktie komt
Xïxfgwjvleesproducenten. Maar daar staat tegenover dat Coveco, Homburg en

&Qj¤;W,@?ïNCB hun aandeel op de binnenlandse (zekerdere) markt zó zeer opge_

ötvl

schroefd hebben, dat de afzet van de middelgrote vers vleesprodu-

.¢tLw-lmwï¢```,centen op de binnenlandse markt absoluut gedaald is.

f“jlEg5$“

De middelgrote

bedrjven zjn noodgedwongen meer export gericht geworden. En dit
Q,`
ü
E

proces zal in de nabge toekomst weinig veranderen.
Voor de vleeswarenproduktie geldt een iets ander verhaal;

de totale

produktie is afgenomen, met name als gevolg van de verloren gegane
ham- en schouderconservenexport naar de VS.
zakt was geen

Dat deze export is inge-

'toeval'. De politiek van vooral UVG,Homburg en Cove-

co was hier mede schuldig aan.’De gevolgen werken tot op vandaag
nog door.

Er zjn veel vleeswarenbedrjven gesloten en op diversamark-

ten heeft, als

reaktie op de 'hamconservenaffaire', een keiharde

konkurrentieslag gewoed

markt).

(Bgvoorbeeld op de rook- en knakworsten-

Enkele middelgrote brdrjven hebben zich goed staande weten

te houden op de binnenlandse markt. Hun

'geheim'

lükt er o.a.

in

te liggen dat ze zich op (deel-)markten begeven, waar de grote g
juist minder overheersend aanwezig zjn.

Een aantal kleinere bedrü-

ven is gevlucht in de baconexport, maar vinden hier de grote g tegenover zich. Waarschjnljk gaat hier hetzelfde mee gebeuren als
met de hammenexport naar de VS destjds!
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Konklusie:

sektor is in de afgelopen 10 jaar veranderd.
"de"
Coveco, Homburg en UVG zjn weliswaar sterk geslonken, maar op deelDe struktuur van

terreinen is hun positie toch versterkt. Dit geldt zeker voor de
binnenlandse versvlees-markt en voor delen van de vleeswarenafzet.
In het eerste geval heeft NCB, de groeier van de grote g,
sterk geroerd.

zich

In het tweede geval geldt dat UVG zonder meer als

sterkste uit de malaise in de vleeswarenindustrie naar voren is gekomen. UVG heeft zich toegelegd op haar specialiteiten en ie met
moderne en grootschalige technologie gaan produceren. Hiermee heeft
UVG zich op die deelmarkten welhaast onaantastbaar gemaakt.
De middelgrote bedrjven zjn en worden door de ontwikkelingen bj de
grote g beinvloedzde vleeswarenafzet wordt door felle konkurrentie
geteisterd en op de binnenlandse markt van vers vlees verliezen ze
steeds meer terrein.
·Wat kan de Voedingsbond hier nu voor lering uit trekken?

de reorganisaties

In z'n meest simpelg_gg

van de grote bedrjven leggen een enorm beslag op de aktiviteiten
van de bond. Het is logisch dat de bond zich tegen reorganisaties
wil wapenen door te proberen de ontwikkelingen vóór te zjn.

_

Het ligt dan ook voor de hand om allereerst de grote bedrjven eens
bj elkaar te krjgen. Dit is de bond gelukt:
sprek'

het

'ronde tafel-ge-

en de struktuurkommissie van de NEHEM.

Wil je in dergeljke verbanden echter harde afspraken maken,

dan

moet je weten dat:
-het gebeuren bj de grote bedrjven van invloed is op de overige bedrjven en dat
-het inzicht in de invloed van

'groot' op 'minder groot'

zo goed en

volledig mogeljk moet zjn, wil je als bond geen grote blunders
maken.
Ook de belangen van werknemers in de

'minder grote' bedrjven staan

immers op het spel.
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Ealeeêeaa;
De belangrjkste informatie over de sektor hebben we nu wel achter
de rug.

In

dit laatste

hoofdstuk willen we ingaan op wat

dit alles

betekent voor de Voedingsbond. We zullen kritiek geven op het hui-

dige beleid van de bond in het vlees, de bond een hart onder de riem
steken en tenslotte enkele aanbevelingen voor de dageljkse praktjk
doen!
0m verschillende redenen

zullen we ons echter beperken tot slechts

een gedeelte van het voedingsbondbeleid, nameljk de

(beleidsmatige)

ideeën over en aktiviteiten in het kader van de"sektorgewjze aanpak".
We willen ons hier juist daarmee bezighouden, omdat we daar tjdens
ons onderzoek regelmatig op gestoten zjn. Door bestuurders en kaderleden werd veel gesproken over dit onderwerp. Bovendien ligt het
sterk in de ljn van het onderzoek zelf:

we vonden het moeiljk iets

te zeggen over de positie van middelgrote bedrjven,

zonder ook iets

te weten van de grote bedrjven. Het gevolg is, dat we steeds toewerkten naar een beeld van de sektor als geheel, daarbj vooral lettend op onderlinge verschillen.
De belangrjkste basis voor dit hoofdstuk wordt dus eigenljk gevormd
door de hoofdstukken hiervoor. Daar komen nog twee

(inspiratie-)bron-

nen bj:

.

-gedurende het hele onderzoek hebben we regelmatig gesprekken gehad
met bestuurders en kaderleden.
uiteenlopende

Hiermee hebben we gesproken over

zaken als het bedrjvenwerk, de malaise in de sektor,

de ontwikkelingen in de bedrjven, het funktioneren van de Voedingsbond en de sektorgewjze aanpak.
-de schrifteljke informatie over de sektorgewjze aanpak. Te weten
het beleidsplan van de Voedingsbond, de Nehem-vergaderstukken, de
‘drie McKinsey-rapporten en enkele korte notities van de Voedingsbond aangaande de sektorstruktuurkommissie.

6A Pe-aeëEerearäes-aee2eë-ee-ëeë-2laea;9e-!229e2eeë22Q:
Achtergronden:De jaren

'70 betekenden geen rustige periode . Het

regende reorganisaties en sluitingen. De werkgelegenheid is in tien
jaar tjd afgenomen en met name door de grote bedrjven is op grote
schaal geschoven met arbeidsplaatsen. Niet alleen grote bedrjven hebben poorten dicht gegooid(voorgoed !),
het loodje gelegd(Denk aan Manon,
hier weinig tegen kunnen doen

ook kleine bedrjven hebben

Saarloos en Perco).

De bond heeft

. Met de tong op de schoenen
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rende ze van reorganisatie en/of sluiting naar reorganisatie en/of
sluiting.

En dan bleef er slechts puin-ruimen over.

'70 werden de geluiden binnen de Voedingsbond om de problemen meer struktureel aan te pakken, steeds hardnekkiger. Het
besef dat de reorganisatiegolven niet tegen te houden zjn als daar
Eind jaren

per bedrjf op gereageerd moet worden, groeide.
De wens om tot een meer strukturele aanpak te komen, wordt in het
telkens (te laat!)

Beleidsplan aldus verwoord:
"Gezamenljk moeten oplossingen gezocht worde; De ondernemers
moeten samenwerken. Er moeten instituties van de grond komen
met vergaande bevoegdheden. Om de handel in varkens, vlees en
vleesprodukten te beheersen. Zodat iedereen een graantje mee
kan pikken. En dan voor langere termjn. Zodat het werk van
honderden mensen niet om de haverklap op de tocht staat"(p.5)
Voor sommigen binnen de bond is het

W

zelfs een

alles-of-niets-kwes-

tie. Een bestuurder:
"Als je niet wilt struktureren, is er maar een alternatief:
terug naar de salamitaktieken van de werkgevers. En dat laatste zal waarschjnljk meer slachtoffers vergen"
Bj elke diskussie over voors en tegens van de sektoraanpak is het
goed deze achtergrond in het hoofd te houden. Tot op heden heeft de
Voedingsbond zich vooral defensief op moeten stellen tegen de problemen;"Redden wat er te redden valt". Geen verheffende bezigheid,
Het is ook duideljk dat een meer strukturele
aanpak mogeljkheden biedt om als vakbond in het offensief te gaan.
En dat is, wil de afkalving van de sektor gestopt worden, een brood-

dat spreekt voor zich.

nodige zaak.

·

Konkluderend kunnen we dus zeggen dat de ideeën over een sektorgewjze aanpak niet uit de lucht zjn komen vallen. Ze zjn ontsproten
aan de netelige positie van de vakbond("met de rug tegen de muur")
én de voortdurende malaise in de sektor.
6B

De sektorgewjze aanpak:
De eerste konkrete daad in de richting van een sektoraanpak(in de
was het zogenaamde
woorden van een besuurder een "noodsprong")
ronde tafelgesprekzeind 1980 werden de 5 grote ondernemingen in het
vlees uitgenodigd voor een gesprek,met als doel,
"te komen tot een sektorgewjze aanpak van de problemen waar
met name de grote varkensvleesverwerkende industrie(slachterjen en vleeswarenindustrie) mee kampen. Deze sektorgewjze
aanpak moet vorm krjgen middels een in te stellen struktuur-

kommissie, waarin werkgevers, werknemers, overheid en PVV in
participeren"(Notitie Voedingsbond FNV voor "ronde tafelgesprek" d.d. 1g-10-1980)

Dit gesprek is inmiddels uitgegroeid tot de verlangde struktuurkommissie. Ter ondersteuning van de aktiviteiten van de Voedingsbond

1

In dit beleidsplan
in deze kommissie, is het beleidsplan opgesteld.
heeft de Voedingsbond haar analyse en beleid geformuleerd.
vaste vorm te
De ideeën over de sektorgewjze aanpak begonnen dus
krjgen.

aanpak, gaan we
In de verdere bespreking van deze sektorgewjze
voor de Voedingservan uit dat een dergeljke strukturele benadering
er aan drie voorwaarden is
bond alleen maar suksesvol kan heten als
1
voldaan:

de sektor zjn.
Ten eerste moet er voldoende ggnngg van en gngiggp in

Dit betreft dan dingen als:
verschillen in omvang
-de struktuur van de sektor(types producenten,
eigendomsverhoudingen, onderlinge verbanden,etc.)
waarbj het er vooral om
-de belangrjkste problemen in de sektor,
inderdaad struktureel,
gaat, te ontdekken in hoeverre de problemen
‘
zjn.
aard
van
toevallig
niet
d.w.z.

hoe ze
Ten tweede moet de Voedingsbond een gjggg ontwikkelen over

en ten derde moet ze macht ontwikte kunnen brengen en erkelen om die visie in de praktjk naar voren
geljk krjgen is twee.
naar te kunnen handelen. Geljk hebben is één,
vervolgens met die sektor omgaat,

bestaan voor
0p het nivo van de bedrjven zal een ggggpgpgëêg moeten
de sektorgewjze aanpak.

eigenljk het eerste punt
Nu hebben we in de voorgaandehoofdstukken
van"de" sektor te
behandeldzwe hebben immers geprobeerd het beeld
bedrjven en
verruimen door vooral stil te staan bj de middelgrote
twee voorwaarden
hun relaties met de grote bedrjven. De overige
behandelen. Deze drie
willen we aan de hand van een drietal ‘wagen
waar de Voedingsbond een
vragen zjn ons inziens fundamentele vragen,
antwoord op moet vinden. Deze drie vragen zjn:

1)Wat is de hoofdoorzaak van de problemen?

X

je gaan bj een sektorgewjze aanpak?
afdwingen?
5)Hoe kan de Voedingsbond een sektorgewjze aanpak
2)Hoe ver kan engof moet
.‘

ad 1) De hoofdoorzaak van de problemen:
en notities)
In de diverse stukken van de Voedingsbond(beleidplan
de hoofdoorzaak is.
wordt niet duideljk gemaakt wat nu eigenljk
aangewezen. Zo worden
Wel worden "probleemvelden" en"knelpunten"
in het beleidsplan als knelpunten gezien:
vleeswaren en -konserven;
a- De teruglopende markt voor Nederlandse
hoge keuringskosten);
b- De gestegen levende export(o.a. door te

5L
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c- Het slechte management,
Dit zjn stuk voor stuk wezenljke knelpunten, maar toch nog geen
strukturele oorzaken. Het is dan ook niet logisch om vanuit deze
aanpak,
knelpunten pardoes over te stappen naar een sektorgewjze
als het antwoord.

Slechts uit de gesprekken is ons duideljk ge-

worden, wat als hoofdoorzaak gezien wordt:"De ondernemers bjten
elkaar de strot af", en "De ieder-voor-zich-benadering van ondernemers helpt ons alleen maar verder in de problemen". "De ondernemers moeten gaan samenwerken in plaats van elkaar kapot bekonkurreren".
Het is jammer dat dit belangrjke uitgangspunt niet als zodanig is
uitgewerkt in het beleidsplan.

In onze ogen speelt onderlinge §pn-

kurrentie inderdaad een essentiële rol. Neem nu bjvoorbeeld het

C//g

instorten van de nederlandse export van konserven naar de VS. Homburg en vooral Unilever hebben zich begin jaren

'70 op een eenvou-

dige manier een plek op de eretribune van die markt verworvenzze
hebben bedrjven opgekocht en geheel ingericht voor de VS-markt.

Zodra echter in die markt de klad kwam, hebben alle betrokken bedrjven afzonderljk het onderste uit de kan willen halen. Met als
gevolg dat er nu praktisch

niets meer te halen is.

Iets dergeljks

gebeurt momenteel met de export van bacon naar het VK. Sinds twee
jaar is deze markt weer

'opengesteld'

en opnieuw speelt UVG een

belangrjke rol in het overvoeren van de markt.(Maar, niet alleen
UVG:

een hele serie bedrjven zit er op, met als gevolg dat de ge-

zamenljke winst verkleind wordt en nu zelfs op het nulpunt is aan-

geland).
De haast chronische overkapaciteit is het meest duideljke gevolg
van een systeem waarin de konkurrentie gekoesterd wordt: beslis‘

singen omtrent de produktie(hoeveel van wat,

tegen welke prjs,etc)

worden door individuele ondernemers, op basis van hun individuele
situatie genomen.

Dat het resultaat van het kollektief van onder-

nemers wel eens rottig uit kan pakken(overkapaciteit,dalende marges)
is dan door niemangd tegen te gaan. Gaat het even goed in de sektor
dan groeien, voor elk bedrjf, de bomen tot in de hemel. Het gevolg
is helaas dat de onvermjdeljke terugslag sneller en harder aankomt.
Nu willen we niet suggereren dat konkurrentie altjd tot de grootst
mogeljke ellende moet ljden. Aan de ontwikkelingen in het vlees
is echter te zien dat de heersende konkurrentieverhoudingen wel
schuldig aan de problemen zjn.

En binnen die konkurrentieverhou-

dingen is het onderscheid tussen

'groot'

en

'klein' van belang.
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Maar ook binnen de groep van middelgrote bedrjven zjn de verschillen aanzienljk.
In de groep van vers vleesproducentenzullen slachterjen als NVC-Almelo en Hendrix-Druten aangewezen bljven op de karkassenproduktie
voor het buitenland.

Dit, in tegenstelling tot bv Drost die zich al
·een redeljke positie op de binnenlandse markt heeft verworven en
voorlopig wel vast zal kunnen bljven houden aan 100% delen.
In de vleeswarenproduktie heeft zich een zekere specialisatie afgetekend. Bedrjven als Stegeman, Meester, Compaxo, maar ook Fine Food
en Nistria hebben zich op een of enkele deelmarkten hecht verankerd.
Voor bv Niers geldt dit al veel minder en een vleeswarengigant als
Van der Laan is te zeer een avonturier op het gebied van de
afzet.
Beide bedrjven zullen dan ook wel mee bljven bewegen met de schomme-

lingen van de sektor als‘geheel.
Samenvattend kunnen we dus zeggen:
De malaise in het vlees is niet'toevallig', maar is een direkt gevolg van de verhoudingen waaronder geproduceerd wordt.Volgens ons
is dit de hoofdoorzaak van de problemen. Puntgewjs komt het op het
volgende neer:
A/ De produktie vindt plaats op basis van onderlinge konkurrentie;

--

B/ De produktiebeslissingen liggen in de handen van individuele
ondernemers, waardoor geen onderlinge afstemming plaatsvindt;
C/ Door het gebrek aan invloed van werknemers op de produktiebeslissingen kan het überhaupt bestáán dat arbeid als niets meer of
minder wordt beschouwd dan een kostenpost waarmee te schuiven
valt.

Dat,

terwjl het voor het overgrote deel van de betrokkenen

juist om die arbeid draait!

Deze drie punten hebben, ook in het vlees, tesamen tot gevolg dat er:
.overkapaciteit ontstaat(in het vers vlees leidt dit tot VOG¢duI€Hd

dalende rendementen en in de vleeswaren idem dito, met dat verschil
'

dat er regelmatiger bedrjven gesloten worden),
.meer oog is voor de (dalende!)marges dan voor de kwaliteit van het

vlees,
.markten overspoeld en verspeeld worden(denk aan de hammen- en schouderkonserven, de bacon naar Engeland en de knakworsten in het binnaiand),
.varkens levend de grens overgaan(het lage rendement

rjen staat geen hogere inkoopsprjs toe),

in de

slachte-

en

.slechts schoorvoetend ruimte gemaakt wordt om de

'sociale knelpun-

pig'(arbeidsomstandigheden,loonstruktuur) op te lossen.

‘
V
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Maar wat is hier nu tegen te doen?
De Voedingsbond zou zich naar onze smaak beter moeten bezinnen op

een beleid waarmee ze in staat is deze 'produktieverhggg;nggnl_p§~
W§ZiH@¤·

Een sektorgewjze aanpak biedt daartoe veel mogeljkheden,

maar dan moet het wel als meer dan een noodsprong beschouwd wordaï
We komen hiermee op de volgende vraag;
ad 2:Hoe ver kan en/of moet je gaan bj een sektoraanpak?
Een sektoraanpak·biedt goede mogeljkheden,

af te rekenen met de

voortdurende krisisverschjnselen in het vlees. Maar een sektoraanpak is natuurljk wel meer dan het instellen van een sektorlichaam. Het gaat er vooral om hoe een en ander ingevuld kan worden.
De sektorraad zou de sektorideeën vorm moeten geven.
aldus het beleidsplan,

Deze raad zou,

de volgende taken krjgen:

.koördinatie van de gezamenljke aanpak. Betreffendznieuwe produkten van betere kwaliteit ontwikkelen, "samen de markt op" en "de
Nederlanders beter bedienen".
.beheersing van de produktiegroei en aanvoer van varkens."De inkoop en verdeling van varkens moet door de sektorraad gebeuren".
."De raad moet de ontwikkeling van de kapaciteit van slachterjen en
1

vleesverwerkende industrie beheersen" (d.m,v. vestigingsbeleid),
."Uiteindeljk moeten investeringsplannen van ondernemingen voorgelegd worden aan de sektorraad"
We willen hier de volgende kanttekeningen bj maken:
Samenwerking tussen ondernemers(op het gebied van de inkoop en de
afzet)

is voor de Voedingsbond slechts in beperkte mate nastrevens-

waardig;>Hier wreekt zich het feit dat onderlinge konkurrentie
Q
·

__,lsle€Hts ten dele hoofdoorzaak van de problemen is. We zullen een
aantal problemen de revue laten passeren. Problemen waar de sektorraad mee te maken krjgt en waar de Voedingsbond dus een antwoord op
moet hebben.

-

Gesteld dat alle vleesbazen, of het belangrjkste deel ervan, inderdaad de handen ineen slaan op het gebied van de buitenlandse afzet.
Het ligt voor de hand dat daardoor de gezamenljke marge verhoogd
wordt(daar is het immers om te doen).De vraag is danzwat gebeurt er
met die extra inkomsten? Het kan gebruikt worden om de
afzet'

te vergroten, met kans op marktverzadiging.

bruikt worden om op markten die nog

'gebundelde

Het kan ook ge-

'ongebundeld' bediend worden,

des te harder de konkürrëntiëëlag te voeren.

Het recht van de sterks-

ten wordt op die markten met extra impulsen botgevierd!
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En gesteld dat

maar een deel van de werkgevers mee wil doen.

dit een kwestie van pure onwil is, gaat het
principe'

niet op,

Als

'eigen-schuld,dikke-bult

want het zjn nog altjd de werknemers van die hal-

starrige werkgevers, die de meeste pjn te ljden hebben als hun bedrjf daardoor in de problemen komt. Het is echter waarschjnljker
dat werkgevers niet meedoen omdat dit domweg niet in hun belang is.
Het verschil tussen groot en klein en tussen gespecialiseerd en
nniet-gespecialiseerd speelt hier een belangrjke rol.
Een aantal bedrjven heeft zich op bepaalde deelmarkten en/of produkten geworpen. Hun sektorbelangen worden hiedoor zeer beperkt.
Denk maar aan bedrjven als Compaxo, Nistria,

de Leeuw, Drost,

UVAS,

maar ook UVG en NCB. Als deze bedrjven zich al in willen laten met
een sektoraanpak, dan zullen ze hun vermeende voorsprong(die ze
hebben verkregen door hun toelegging op kleine delen van de markt)
niet graag prjsgeven. Logisch en terecht. Binnen een sektorraad
kunnen dergeljke problemen wellicht besproken en opgelost worden,
maar het wordt anders als die bedrjven buiten de raad willen bljven.
Het feit dat er binnen de sektor grote verschillen in omvang bestaan brengt voor een sektmaanpak ook grote risiko's met zich mee.
Gaan we er weer vanuit dat veel werkgevers meedoen,

dan zal het

vooral voor de kleine bedrjven welhaast onomkeerbaar zjn:eruit stappen kan grote gevolgen hebben(gevaar van weggedrukt worden op essen:
tiele markten). Voor grote bedrjven geldt dat veel minderzniet
alleen heeft hun uittreden minder gevolgen voor henzelf, bovendien
heeft het wel grote gevolgen voor de kleinere bedrjven die bljven
zitten. Kjken we bv naar de baconexport naar het VK.en nemen we
aan dat alle exporteurs gezamenljk via een kantoor werken. Als UVG
dreigt deze klup te verlaten,

dan heeft ze een zware troef in handen

UVG is in staat om de hele exportkombinatie op te blazen en een
groter deel van de export naar zich toe te trekken.
zal, om dergeljke dingen te voorkomen,

Een sektorraad

tot zware sankties in staat

moeten zjn.
Een ander punt is,

dat sommige bedrjven in staat zjn zèlf een soort

sektorbeleid op zich te nemenzde grote bedrjven die met hun grove
reorganisaties het beeld van de sektor in sterke mate bepabn(Coveco,Homburg)

En Unilever maakt het helemaal bontzdie struktureert op

internationaal nivo(Het

staat

bv buiten kjf dat de Belgische en

Duitse Unilever vleesbedrjven profiteren van de beroerde toestand
van de Nederlandse vleeswarenproduktie).
Nu zjn dergeljke problemen niet onoverkomeljk, maar duideljk is wel
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alleen visie en (tegen-)macht het sektorgebeuren in goede banen kan
Een volgende kanttekening:
dv

De aansluiting tussen de varkenshouderj en de verwerking is ronduit
slecht. Kjk maar naar de levende export en de onderbezetting.
De prjsontwikkeling van slachtvarkens laat zien dat het eindprodukt
van de varkenshouderj bepaald niet inflatievolgend is. In die zin
fase van goedkope grondstoffenvoorziening!
dan
(Immers, hadden de slachtvarkensprjzen de inflatie wel gevolgd,
zou het beeld van de sektor er totaal anders uit hebben gezien)

geniet de verwerkende

Op de varkensaanvoer zjn we op blz.6
organisaties

al ingegaan. De vjf inkoop-

funktioneren als blokken op de inkoopmarkt,

en dit is

er mede schuldig aan dat de varkensprjzen nauweljks gestegen zjn.
We zouden dan ook willen zeggen:aanvoerbeheersing is prima, mits er
voldoende rekening gehouden wordt met de gevolgen ervan voor de
varkenshouderj. Niet vergeten mag worden, dat voor veel varkenshouders produktieverhoging de enige manier was en is om het hoofd boven
water te houden. Beperking van de produktie breng vele,maar niet

alle, varkensboeren zwaar in de problemen, als hier niet een verhoogde prjs tegenover staat. Het is in dit verband nuttig te wjzen
op aanzienljke interne verschillen/tegenstellingen binnen de varkenshouderj. Binnen het varkenshouderjwereldje komen steeds meer geluiden naar boven, die in dit verband juist voor de Voedingsbond interessant zjn.

De meest uitgesproken groep is die van enkele varkens-

houders binnen het Gelders en Overjssis Agrarisch Jongeren Kontakt.
Hun ideeën komen in sterke mate overeen met die van de Voedingsbond.
En als we het toch over krachtenbundeling hebben.....1

Laatste kanttekening:

·

Zowel in het slachterjwezen als bj de verdere verwerking bestaat
overkapaciteit. Dit is niet toevallig zo gegroeid, maar vormt een
wezenljk kenemerk van'het vlees'. Het is van hieruit belangrjk in
te grjpen in het proces van overkapaciteitskreatie. De vraag is
echterzhoê? In de struktuurkommissie zjn de meningen over dit
punt vanzelfsmmkend verdeeld. De werkgevers vinden een kapaciteitsdaling van 1,6mln slachtvarkens het "absolute minimum",

terwjl de

Voedingsbond het bescheiden op een maximum van 0,8 mln houdt.
Wj denken dat de Voedingsbond zich met recht nóg bescheidener kan
opstellen door zich tegen elke eenmalige kapaciteitsvermindering
uit te spreken. Niet omdat ze hiermee haar gezicht kan redden naar,
de leden toe, maar omdat er voorlopig geen enkele garantie bestaat
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dat er bj eenmalge kapaciteitsdaling een struktureel verbeterde
gesloten
situatie is ontstaan. Als er nu alleen maar een slachterj
jaar weer gevoerd
wordt, dan zal dezelfde diskussie binnen een half
bond er juist
moeten worden. Binnen de struktuurkommissie zal de
voor moeten pleiten dat extra kapaciteitskreatie

tegen gegaan

wordt.
We zjn nu toegekomen aan de laatste vraag:
adi)

.

De machtsbasis;

steeds zo, dat de
De situatie binnen de struktuurkommissie is nog
Hun belangrjkste motief om
werkgevers de troeven in handen hebben.
snel van te
sektoraanpak in te laten, was om hier
zich met de
keuringskosten zjn voor
profiteren. En dat is ze inderdaad gelukt:De
meegegaan,
exportslachterjen verlaagd. De Voedingsbond is hierin
de Voedingsbond op het
al kunnen we in de officiële reaktie van
in eerste instatie
tweede rapport van McKinsey lezen dat de bond
de keuringskosten.
een voorwaarde heeft gesteld bj de verlaging van
kapaciteit en daarna nog
Terwjl McKinsey voorsteldezeerst snjden in
wilde de Voedingsbond
eens kjken of er nieuwe banen kunnen komen,
moest er een fgpgg
deze twee dingen tegeljk doen. Ter financiering
We denken dat dit
komen, onder beheer van de struktuurkommissie.
had de Voedingsbond
inderdaad een goeie stratiegie is en terecht
gesteld:
fonds er komt"
"Keuringskosten worden alleen verlaagd, als dit
(Zie de officiele reaktie p.?)
wel
Welnu, de keuringskosten zjn verlaagd en het fonds zal
lang op zich laten wachten.
het ergste doet vermoeden
Een fraai staaltje van machteloosheid, wat
voor de verdere plannen van de kommissie.
ook weinig inMaar goed beschouwd kan de Voedingsbond momenteel
de kommissie
vloed uitoefenen op de gang van zaken:ze hebben in
slechts het woord en dat

is volstrekt onvoldoende om wezenljke zake:

het
gerealiseerd te krjgen. Daarvoor staan er teveel belangen op
spel.
Dit alles doet ons konkluderen dat,zolang er nog geen schaduw van
een sektorraad verwezenljkt is, de Voedingsbond zeer omzichtig
met haar verantwoordeljkheid om moet springen. De belangrjkste
reden hiervan is dat wanneer er vanuit de vakbond geen grip beXstaat op de konkurrentieverhoudingen en de beslissingsmacht van
V
kmwde ondernemers, de Voedingsbond nooit enige verantwoordeljkheid op
het sektornivo hoeft te dragen. Ze hoeft dus ook geen genoegen te
nemen met deeloplossingen.
snel

je

Het keuringskostenrelaas laat zien hoe

een oor aan genaaid kan worden.

besprekingen met werkgevers, is het
In_pgggEg_Egn de veelvuldige
beenergie zou gaan stoppen in het
gggggpgp_ggpgr als gpppppd veel

met de leden. Ze is
spreken van de ideëen achter de sektoraanpak
sektortevens noodzaak;binnen de
dit niet alleen verplicht, het is
belangen. Zo ook door de Voedingsbond.
raad zal geschermd worden met
dergeljk overde Voedingsbond bj een
En het is duideljk welke macht
principe!). Zie de CAO-onderhandelingen.
leg in te brengen heeft(in
de overtuiging bj de
zjn, dan is
Maar wil die macht effektief
noodzakeljk. Uiteindeljk zal het

laden

zo moeten zjn dat de

werkkunnen dreigen, als een
werknemers van een bedrjf met staking
het beleid van de sektorraad.
__gever zich niet kan vinden in

de
zoverzhet sektoronderzoek waar
was het dan eindeljk
had, kon worden uitgevoor geknokt
Voedingsbond met name, zo hard
onderzoeksburo McKinvan de NEHEM heeft het
auspiciën
Onder
voerd.
die hieruit
Van de drie rapporten
sey het onderzoek uitgevoerd.
rapport·
tweede het meest besproken:Het
zjn voortgekomen, is het

HCEind

1981

Het eersts

de Voedings
vlees behandelde, is door
rapport, wat eveneens het vers
over het tweede
publiciteit gehouden. Maar
bond vakkundig uit de
rapport was de bond positiever:
bjdrage aan het
"Het MçKinsey-rapport levert_een waardevolle
problemen
bedrjfsekonomische
de
in
meer
inzicht
verkrjgen van

waar de exportslachterjen mee kampen. Teleurstellend-is echter
dat de sociale probleemvelden onbelicht zjn gebleven"

Wj zjn wat minder enthousiast over McKinsey.

We denken zelfs dat de

Voedingsbond door het binnenhalen van een dergeljk onderzoeksburo
de
de sektorgewjze aanpak niet dichterbj heeft gebracht. En wel om
volgende redenen:
onderl)Het analysekader van McKinsey is er een van het zuiverste

bïêïïrssoort. Een 'gezonde' bedrjfstak betekent voor McKinsey:een
äïïblïïïïelïïïälhiêrbênnen geen prioriteit hebben, is eerder logisch
vïrärioriteiten van een vakbond(omvang en kwalitWiW-vWïrW€ arïïià
jfstak waar (normale)

winst gehaald wordt.Dat de

'sociale

ogen) kunnen in dergeljke verhalen hoog-

stens als afgeleide beschouwd wordai Voor McKinsey is en bljft het)
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'marktmechanisme'het uitgangspunt:

het rendement van bedrjven moet

uit de markt komen.
2)De onderzoeksresultaten zjn opnieuw(zoals in vele onderzoeken)

be-

drjfsanoniem en er wordt ook op zeer ondoorzichtige wjze omgesprongen met kategorieën van bedrjven. In hoofdstuk 5 hebben we
gezien dat er een flink aantal ’exportslachterjen' bestaan die
slechts voor een gedeelte op het buitenland zitten. Sommige bedrjven zelfs voor minder dan de helft.(bv Jansen en Janssen!)
eimplis5)De beleidsaanbevelingen van McKinsey hebben een uiterst
tisch karakter. Een paar voorbeelden:
verschillen·
-McKinsey konstateert dat er in de sektor aanzienljke
gemiddeld doelin doelmatigheid bestaan. Vgrvolgens wordt er een
bedrjmatigheidsnivo berekend, waar vanzelfsprekend een aantal
verbeteringen
ven onder zit. Konklusie van McKinsey:"Aanzienljke
Dit grapje wordt verschillende keren uitgehaald.
markten verkend,
-Uit de losse pols (én met natte vingers) worden
markt(
In prachtige negenbloks-schema's wordt aangegeven welke
zjn mogeljk".

segmenten) kansen bieden, welke markten afgeschreven kunnen
etc. Allemaal uiterst oppervlakkige analyses(waar men
waarvan
zich zelfs in PVV- en LEIkringen aan ergert!) op basis
onverantwoord
aktie ondernomen zou moeten worden. Akties die
konkurrentieverhoudingen
zjn als je niets weet van de heersende
liggen, dan zjn
op die markten.(Immers:als er op een markt gaten

worden,

er meerdere kapers op de kust)

daar
-0p zeer luchtige wjze wordt met arbeidsplaatsen geschoven;
aktiviteiten
en daar slachtkapaciteit weghalen en elders andere
proberen de mobiliteit van arbeiders te verzjn langere reistjden
hogen. Arbeiders moeten maar eerder bereid
winstgevende
te maken of met hun gezin te verhuizen naar meer

plaatsen. Maar ook:

ideeën in
In hoeverre een vakbond zich met dit soort
orde. Wj hebben
moet laten, komt in de volgende paragraaf aan de
kaderleden
in ieder geval kunnen konstateren dat het een aantal
plekken.

flink tegen de borst stuit om zo te werk te moeten gaan.
ideologische
Van het hele McKinsey-optreden gaan zeer vervelende
invloeden uit: dure jongens maken dure rapporten in dure, snelle
van die
'ekonomentaal'. Je moet wel erg eigenwjs zjn om je niets
gewichtige heren aan te trekken! Hoe dergeljke psychologische
neveneffekten bj de betrokken vakbondsmensen nu precies uitpakken,

g)

is niet na te gaan. Dat die effekten er zjn,

staat voor ons buiten

kjf.
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5)

In zekere zin heeft de Voedingsbond nu een deel van haar
kruit verschoten;

het onderzoek van McKinsey is er nu eindeljk

van gekomen en het is niet te verwachten dat er geld op tafel
zal komen voor een volgend onderzoek. Wellicht had de Voedingsbond meer aan
ze

had van

'kwaliteitsbewaking'

moeten denken.

tevoren duideljker moeten zjn in wat

Dat wil zeggen:

voor onderzoek

en onderzoeksburo er zou moeten komen.
6)

Een van de belangrjkste redenen dat de Voedingsbond wel tevreden was met McKinsey,

is dat op enkele punten aangegeven werd

de oorzaak en samenwerking het antwoord moest

dat konkurrentie

zjn. Een mager resultaat, want was dat niet al eerder beweerd door
bjvoorbeeld het rapport Meulenberg? De vraag is verder wie je eigenljk hiervan moet overtuigen.

De ondernemers kennen de effekten

van konkurrentie, maar weten ook dat dat de wet van de
dernemingsgewjze

produktie' is.

'vrje on-

En daar mag je niet aankomen.

De Voedingsbondleden hoeven niet overtuigd te worden met rapporten
van McKinsey.
voor?

7)
"

Daar heeft de Voedingsbond toch haar eigen kanalen

,

De voorstellen die McKinsey doet t.a.v. bundeling van afzetaktiviteiten, komen eigenljk neer op bedrog als niet wordt aangegeven in hoeverre deze voorstellen te rjmen zjn met de EG-anti-

kartelwetgeving.

Een onderzoeker van Mcxinsey vertrouwde ons in

een gesprek toe dat die voorstellen inderdaad weinig kans maken:
er zal vanuit Brussel onmiddeljk een stokje voor gestoken worden.
Een vreemde zaak natuurljk. Voor zover wj weten bljven dergeljke

zaken ook binnen de struktuurkommissie in het vage,
Konklusie:

McKinsey had beter weg kunnen bljven, of de Voedings-

bond had harde(re) voorwaarden moeten stellen t.a.v,

de aanpak en

inhoud van het onderzoek. De verhalen die nu op tafel liggen zjn
weinig vakbondsvriendeljk:doelstellingen van een vakbond als de
Voedingsbond,

zoals behoud van werkgelegenheid, koopkrachthandhaving

verhoging van de kwaliteit van de arbeid en meer medezeggenschap
van werknemers in de bedrjven worden door McKinsey genegeerd of als
restpost beschouwd,

6D

Opnieuw de sektor en de Voedingsbond: algemene konklusie;
De driepoot voor de Voedingsbond moet zjn:
kennis, visie en macht.
De situatie van vandaag de dag is dat aan alle drie nog flink gewerkt
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moet worden, wil de sektorgewjze aanpak van de grond komen op een
manier zoals de bond dat graag zou zien.
In dit onderzoek hebben we ons gericht op het eerstezaandragen van
K€¤¤i$• Maar kennis en kennis is twee. Aan de kennis van een onderzoeksburo als McKinsey heeft de Voedingsbond volgens ons niet zoveel.

En ook voor de kennis die wj aandragen geldt dat de bond er

kritisch mee moet omgaan.

6E

1.

wat moet er nu volgens ons gebeuren ?
Het is gemakkelijk om kritiek te leveren. We hebben toch ook wat
ideeën over hoe met die kritiek gewerkt kan worden. Puntsgewijs:
Genoeg Kritiek:

De projektgroep zou binnenkort weer eens bij elkaar geroepen
moeten worden. De_projektgroep is namelijk de meest bij de sektoraanpak betrokken klub binnen de Voedingsbond. Ze hebben het beleidsplan geschreven, en begeleiden nu de Voedingsbond-mensen in de
struktuurkommissie.

.

Ze zouden zich eens over dit rapport moeten buigen. En dat afzetten
tegen het beleidsplan. Om te kijken naar de technische problemen
van de sektoraanpak die in het beleidsplan is voorgesteld. Maar
ook naar de rol van de vakbond. Oftewel: hoe ze haar machtsbasjgg
die nodig is voor een sektoraanpak,van de grond kan krijgen.
middelgrote `mdrijven moet worden voortge2. Het[ondërzoek§naar de
zet. Dit onderzoek moet zich echter niet alleen richten op informatie-inwinning, maar ook op hoe de konkurrentieverhoudingen
binnen de sektor in elkaar zitten. En wat de gevolgen zijn van

0
'

die konkurrentieverhoudingen.

Zowel op het gebied van de werkge-

legenheid, als op terreinen als arbeidsomstandigheden en de technologische ontwikkeling.
5.

Bedrijfsgegevens moeten binnen de bond systematischer verzameld

worden. Gegevens over produktie, markten, investeringen enzo-

voorts mogen saai, onbelangrijk lijken, maar als ze allemaal bij
elkaar geveegd worden, kan het heel wat opleveren.
Dit geldt voor de gegevens die door de bednjven aan de Kamer van
Koophandel worden doorgegeven (voorzover ze daartoe verplicht zijn).
Maar ook de informatie uit kranten, tijdschriften, en informatie
die je hoort van direktie of mensen op de staf-afdelingen.
BLG's en OR's kunnen deze informatie goed gebruiken om wat sterker
·
te staan tegenover de direktie. Zodat niet iedere reorganisatie

ol.

als een donderslag bij heldere hemel komt. Zodat je niet helemaal
aangewezen bent op de verhaaltjes van de direktie op dat moment
over de zogenaamde oorzaken en noodzaak van die reorganisatie.
Maar het is voor de Voedingsbond ook erg belangrijk om dat soort
informatie te hebben over alle bednjven in de sektor. Zodat ze
inzicht heeft in de achtergronden en oorzaken van ontwikkehgen in
de sektor.
(Naar aanleiding van hun ervaringen met reorganisaties hebben het
Landelijk Aktiegroepbestuur Unilever Industriebond N.K.V. en kaderleden van de Voedingsbond F.N.V.

een boekje geschreven over hoe

je je kunt wapenen tegen reorganisaties:

Het heet:

'Re-aktie tegen

reorganisaties‘J
g. Het is wel aardig om ervoor te ijveren dat de inkoop van slachtvarkens gebundeld wordt. Maar het zou erg vervelend zijn als dit over
de ruggen van bepaalde varkenshouders zou moeten. Binnen de varkenshouderij zijn de verschillen tussen groot en klein groot en

W

t

Eg,

d
W
pay`
I ’

Voor een groot aantal varkenshouders (uiteraard niet de
grootste) is het geen vetpot. Het zou een goede zaak zijn als de
de varkenshouVoedingsbond in kontakt_;reedt met groepen binnen
derj, die vechten voor een zekerder toekomst. De afgelopen tien
groeiend.

,

V

jaren zjn er binnen de landbouw steeds meer kritische geluiden
ontstaan en, zeer onlangs, ook binnen de varkenshouderj.
Een (werk-)groep van jonge varkenshouders binnen het Overjssels
»-en
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt heeft een visie op wat er
met de gehele produktiekolom zou moeten gebeuren. Een visie die
zeer goed overeenkomt met die van de Voedingsbond. Uit hun boekje
'Brood met ham' hebben we het hoofdstuk over de vleesverwerkende
zjn
industrie overgenomen(zie bjlage 1). Het zou een gemiste kans
als de Voedingsbond deze kritische geluiden niet aangrjpt om
sterker te staan tegen de werkgevers in de industrie.
5.Technologische ontwikkelingen zullen de ontwikkelingen binnen de
sektor in de nabje toekomst sterk gaan bepalen. We doelen niet
alleen op de snelle modernisering binnen het slachterjwezen(denk
bv aan de geruchten rond de modernisering van Coveco-Weert).
moderniVooral de vleeswarenproduktie zal hoogstwaarschjnljk een
seringsgolf gaan doormaken. Logischerwjze vinden deze moderniseringen op bedrjfsnivo plaats.

Veel BLG's zullen daarmee gekon-

fronteerd worden, sterker dan nu het geval is.
het
In het beleidsplan wordt hier niet op ingegaan. Toch zou
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veel BLG's een houvast geven als er binnen de bond een dggkussie
beleidsï
oïpr technologie georganiseerd wordt met als doel hier
puntënrüitmteühalen.
6. Ook ten aanzien van onderzoeks- en reorganisatieburo's(zoals
McKinsey en ASB) moet de bond een beleid ontwikkelen. Bj het in
zee gaan met dergeljke buro's zullen duideljke voorwaarden gesteld
moeten worden t.a.v. doelstelling, werk- en benaderingswjze.
7.

De enige manier waarop kadervorming in het middelgrote en kleine
bedrjf kan plaatsvinden, is door de,veelal kleine, kadergroepen
regelmatig met elkaar in kontakt te laten treden. De landeljke
vakgroepsvergaderingen alleen is niet genoeg. De vorming van

·

regionale vakgroepen is al een hele stap verder. De bond zou zich
echter niet moeten laten ontmoedigen door het gebrekkig funktioneren van de huidige regionale vakgroepen. Waarom niet jaarljksV
een grondige 'regionale vakgroepen-evaluatie' organiseren?
Met de nieuwe wet op de kleine OR is er op dit.punt een nieuwe
bljkt,
ingang. Zoals ook bj de uitvoering van de OR-wet van 1979

I

hebben veel kadergroepen behoefte aan ondersteuning bj het (opzet-

\WUWwS, VW ten van het) OR-werk. De bond zou
of sociale

Jv

Q•

{Q
N

ten van universiteiten
begeleiding van OR-en.

kunnen overwegen om studenakademies in te schakelen bj de

--- + ---+ -----
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brochure die is samengesteld door de werk'Brood met hem' is een‘¤n
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,Dat de vleesproduktie hier tot

4. Wat de afzet betreft zal er meer een-

heid moeten komen,
De a"zet en dan met name marketino en

verkooo zal

ebundeld moeten worden.

Hiervoor kan een verkoopkantoor opge_
_
mclft “’°"d2"·

waarde wordt gewacht gs aan Qaeda
- Hierdoor kan men in het buitenland
als een eenheid opereren en rijdt
zaak, temeer daar dit tan goede kan
men elkaar niet langer in de
kenen aan dg
ën
wielen.sovendïen
heeft dat voor de

legenheïd een posgcgaç aççgkh `
Bij vergroting van de levende export

word: de varkensgekwr mee, açhankalgjk
van he: buitenland
Sämênwefkin

binnen de

varkensvlees-

indusrïe zal mogel ïjkheden kunnen bieden

om he: aandeel in de vleesverwerking,

verkoopkantoor direkter reageren op
de "‘H`kt·

- Door bundeling van de afzet maakt men
niet te veel elkaar bekonkurrerende
produkten,

wordt, zi~n er

De varkens moeten op een gegeven nw-

Wanneer de markt ongunstig ia, dan kan
men momenteel terecht bij Nederlandse

__

slachterijen.

(b.1J. bij
· ·
In geval van grenssluitingen
varkenspest) moet de gehele levende ez-

port weer in Nederland verwerkt worden.

Dan stort de markt in elkaar, er wor.
den dan ineens te veel varkens aange~
boden.
7_
·_
gg; is wenst dat hg; yyjyg pgn
boven
het
niet
de levende export
huidie nivo oehandhaa‘d bli't.

Door herstrdkturering zal de

·
sgachtkgpamteet aan hat hutdtgg
qgmbgd yay; yggvkgrgg ggnggpggt mog-

ten worden.

Het aandeel van de levende export
zou later eventueel teruggewonnen

kunnen {worden wanneer de slachterij-

en efficiënter werken.
_
8. De levende export scnomelt van week
tot week, afhankelijk van de prij-

E’ ‘°

dg

varkens mj Nederlandse slachte_ __
_
twg)? affe ?€7{€I`€’E°
Het is niet uist aat eienlik een
eedeelte van de varkenshouders bemal; gggp hg; m«•-g4;wud€n van de

Slacht li lnen voor de varkenshouders

5. De aankoop van varkesn zal door de ver-

dat me: de levende exper: verloren geen

werkende industrie efficiënter opgezet

weer cerug ce winnen.

moeten vorden.
Bundeling van inkoop moet hierbij niet

Hier volgen punrsgewïjs beleïdsmogelijkheden cen aanzien van de vlees-

uitgesloten worden.
Ovemoen moet worden de tussenhandel

verwerkende industrie.

vem de markt.

weg.de
ment gewoon
in het geval van moeilijkheden aan
Ook

zullen er
In een aantal slachterven
.
"
moeten
belangrijke verbeteringen
komen.
Met name kan hierbij gêdüëht worden
aan de struktuur van de ververki
_
en de inkeer?.
mO€‘

produkten en konserven

·

varkensvleesroduktie zich naar ht

ve· te doen en rechtstreeks te leveren
aan de slachterijen.

De verwerking van het vlees is een
5. Over het voordeel van levende export
belangrijke slvhckel in je varkenszijn de meningen nogal verdeeld.
sektor.
Het schijnt (ICC bij zware yarkens
Het is in het belang van de biederkens nogal eens een gunstige kg-·prijs
landse var.ken.;izoruierij iat gie verwordt uitbetaald.
werking van het vlees zoveel mogelijk
Ook over het wel of niet fungeren van
hier _;ebeur·.
de levende export als prijszetter lopen
ï:· "voet naar :=str«;c_·’i oorden om de
de meningen nogal uiteen.
>‘1rkensprod:«i·vv'e in l‘.'e..ier1,:nd zoveel
Toch heeft levende export een aantal
tocelijk tot :«z2-/in re örenven.

die wisselend leven exporteren of aan
de Nederlandse slachteriien leveren.

_
9. Het is een goede zaak wanneer varkenshouders en verwerkende industrie
weten waar ze aan toe zijn.

Trouwe klanten van de slachterien
zouden een ‘ino:nciële oevolen moeten ondervinden van het vr·i'houden
van slachtliinen voor varkenshouders
die wisselend levend exporteren o`
aan sveaerlandse slachterfen leveren.
Trowue klanten zouden b.v. 5 cent
per kg meer kunnen ontvangen.
la?. De keuz·inoskos_ge;n_zullen verlaad moeten worden tot op verelifkbaar nivo
in andere sektoren.
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Bijlage 2

U

Overzicht Bedrijfssloitingen

1970-1982

(Dit overzicht pretendeert geen volledigheid. Het zijn de bedrijfseluitingen die wij tegengekomen zijn in onze bronnen.)
Jaar:
1970

1971
1972

Bedrijf:

Kenmerken:

Persa, Roosendaal

Moeder van "Oscar Vleeswarenbedrijf"
, die op haar beurt eigenaar
te ?
was van een bedrijf in Essen wat tegenwoordig van Beckers is.
Door de sluiting van Persa kwamen
64 mensen op straat te staan.

,

-·
Bijmeegse Bacon Babriek
_

Dochter van Homburg. Een slachterij
met een kapaciteit van 3.000 varkens
per week.

NV Fijne Vleeswaren- en Con-

.

Dochter van Unilever vanaf 1970(Daar·

servenfabrieken Anton Hunink,

voor,va.¤af 1965, van AKZO) . In 1970

Deventer
1973

werkten er nog 487 mensen

Zendijk, Olst

Dochter van Homburg vanaf 1970. Konservenfabriek. In 1970 werkten er 28<

mensen, in 1973 rond de 130.

1974
1975

-Saarloos, Etten-Leur
E

`

1976

Van Witzenburg, Goes

·

Een op het binnenland gerichte vleeswarenfabriek. Er werkten 59 mensen.
Vleeswarenfabriek waar 20 mensen
werkten. Is daarna geiïiseerd met
Fine Food.

B

De Gruytervlees

Moeder van Brabantse Yleesunie

E.Noa.ck’ s Koninklijce Fijne

Dochter van Unilever vanaf 1970, daar-

Vleeschwaren- en Conservenfabrieken NV', Amersfoort

voor van AKZO. In 1969 werkten hier
300 mensen, in 1970 150. Zat op de
VS-konservenmarkt.

.

1977

De Brabantse Vleesunie,
Den Bosch

Is in 1976 door Wagema.ns(iTlees¤.nie)
overgenomen van De Gruyter. De sluiting kost 77 banen.

1978

Wagemans Vleesunie

Is direkt overgenomen door Stegeman ez
kwam daarmee in het Hendri.z-koncer‘¤.
terecht.

1979

NV Bithoornse Bacon- en

Dochter van Unilever.Zat zwaar op de

Conservenfabrieken, Uit-

VS-markt plus rook- en knakworsten.

hoorn

In 1970 werkten er 335 mensen, in

1977 nog 210.

..2..
N.V. Ba.kb.uis' Vleeschwaren-

en --conservenfabrieken "Olba",
Olst

Unilever sinds 1963.

Ook hier werden conserven voor de VS
gemaakt. In 1970 werkten er 200 me
sen, door de sluiting komen er 265
mensen op straat te staan.
Vleeswarenfabriek. Maakte tongeworst

D.C .O.,FLijsbergen

1980

Dochter van

voor de BRD en had gezamenlijke afzei
aktiviteiten met Perco. Er werkten

60 mensen.
Vleeswarenfabriek. Specialiteit is é
knak*«orstenproduktie. In 1970 opgericht uit fus_ie van twee fabrieken.;1
1976 werkten er b50 mensen, in 1980

Manon, Amersfoort

1980

Kon geen krediet meer hijgen. Er
werkten 40 mensen. 1

Kestelco, Goes

1981

Vleeswarenfabriek. Na. het failissemi

Mivo, Mierlo

is het personeel ontslagen( 35 mense
en direkt omgebouwd tot pluimveever
werkend bedrijf. Het heet nu Eykenho
en is dochter van een grote idppen-

V

"

slachterij(Ham)

Vleeswaren.i‘abr·i.ek(Produktie van kon
serven)220 arbeidsplaatsen verdwijne

Coveco, Wierden

~

·

Vleeswarenfabriek, dochter van Homt

C«.Hunink, Wijhe

Hier werkten ca 50 mensen.

Linthorst, Wilp/Twello

Slachterij. Dochter van Homburg. We:
weinig varkens geslacht. In 1974 we
ten er nog 300 mensen.

(uugeneadn-erg)

Zadelhoff, Doetindiem

Vleeswarenfabriek. Is tussen 1969 e
1976 dochter geweest van Gevato. Ve

dat bedrijf werden o.a. de ham-en sc

derkonserven gemaakt. De sluiting 1
tekent 62 ontslagen.

P

Vleeswarenfabrlek. Dochter van Smi.

o Driebergen

defi(êï ïjuni 1982 nog niet

1982

nitief)

Heeft een half jaar zelfstandig ge«

draaid('77-'78) en was daarvoor do<
van Plumrose. Worsten en hamkonser
wi
waren belangrijkste produkten. Er
ve
ook bacon gemaakt en er was een
smelterij.In 1973 werkten er nog 60

mensen. Nu :100.
8
Urk-Vlees, Urk

`

Hogeslag, Olst

Dochter van Rnbu. Een uitsnijderij e
portioneerbedrijf. In 1978 werkten
nog 15.
35 mensen, bij de sluiting
Runderslachterij. Er werkten. 30 mer

Bijlage 3

De grote Z.: UVG, Homburg, Coveco 8. NCB

Hier willen we de vier grootste bedrijven van de nederlandse vlees-

industrie: UVG , Coveco, NCB en Homburg behandelen. In andere verhalen (Bij de Beesten af bijvoorbeeld)

is er altijd al veel aandacht

besteed aan deze grote vier. Wij zullen dan ook niet uitgebreid de
herstruktureringen binnen deze bedrijven gaan bespreken. We kijken
slechts kort naar wat er met die verschillende ondernemingen gebeurd
is in pakweg de afgelopen tien jaar.
De konklusies die we uit de verhalen over de grote 4 trekken, gaan
over de posities van de grote 4 binnen de sektor,

en over de posi-

ties die ze ten opzichte van elkaar innemen. Deze konklusies zijn
verwerkt in de hoofdstukken 5 en 4 van het rapport. Daar wordt
ook gekeken wat die ontwikkelingen van de grote 4 betekenen voor
de middelgrote bedrijven in de vleessektor.
Het,bedrijf dat altijd als vijfde grote onderneming in de vleessektor
genoemd wordt,

Hendrix, behandelen we hier niet. Hendrix heeft drie

bedrijven in de varkensvleessektor:
mans (portioneerbedrijf)

Hendrix Druten (slachterij),

en Stegeman (vleeswarenbedrijf).

Wege

Deze drie

bedrijven vormen op dit moment niet zo'n grote eenheid als de verschillende vestigingen van de vier andere grds bedrijven.
De Hendrix-bedrijven zijn dan ook afzonderlijk behandeld in de
hoofdstukken 5

(Hendrix-Druten)

en 4

(Stegeman.),

en bijlage 4

(Wagemans).

1. De Unilever Vlees-Groe¤[Q
UVG is een onderdeel van Unilever. Unilever is een engels/nederlandse
.

multinational met een enorme verscheidenheid aan produkten. Unilever heeft ook vestigingen over de hele wereld. De nadruk ligt
daarbij op de produktie van levensmiddelen. Belangrijk om·te weten

is, dat Unilever behalve UVG in Nederland, ook nog in andere europese landen vleesbedrijven heeft:

Wall's in Engeland,

Schaft in

Duitsland en Zwan in België.
Delen van UVG (de Hartogfabrieken) horen al van oudsher
richting van Unilever in 1929)

(bij de op-

bij het concern. Andere UVG-bedrijven

zijn daar pas later bijgekomen.

(1)

Bij het schrijven van dit verhaaltje over UVG.

hebben we o.a.

gebruik

gemaakt van het verslag van de onderzoeksgroep Unilever uit Amsterdam.
Auteurs:

Ferry v.d.

Molen en CobyiLd.LJAd€h

1970 na
is gedaald van t 6220 mensen in
De werkgelegenheid bij UVG
geval op korte termijn
eind 1981; en dat worden er in ieder
t 2800
reorganisatie worden er dat
2600, en bij doorvoering van de jongste
dan nog verder moeten dalen tot 2285
2585 per eind 1982. En dat zal
deze ontwikkeling voor de hele sektor
in 1987. 0m het belang van
nog 56% van alle werknemers in de
aan te geven: in 1970 werkten
dat nog maar 18% (en toen was
vleesindustrie bij UVG. In 1979 was
einde).
de daling bij UVG nog niet ten
bee
bij UVG.: UVG
De grondstoffenvoorziening is alsvolgt geregeld
die biggen gemest hebben van
trekt op kontrakt varkens van boeren,
ook nog varker
moet UVG
de UVG -fokkerij: Nieuw Dalland. Daarnaast
dure varkens). In 1981 moe
bijkopen van de levende handel (dat zijn
(van de 850 000 g
100«150.000 varkens op die manier 'bijkopen'
UVG
varkensfokkerij losgekoppeld van de
slachte varkens). In 1981 is de
al sinds 1978 biggen aan boere
rest van UVG . Nieuw Dalland leverde
stonden dan grondstolfen vo<
die voor NVC-Almelo produceerden. Daar
‘

de vleeswarenfabriek tegenover.

de UVG -direktiezelfin de leven<
In haar nieuwste plannen (1982) wil
de slachterijen houdt UVG_ namelijk
handel. Bij sluiting van een van
aan UVG .
varkens 'over' die op kontrakt geleverd.worden
waren er dat 850
j 1 miljoen varkens. ln 1981
In 1970 slachtte UVG
vleeswaren en -conserve
ln 1970 werd 80% van de varkens verwerkt tot
Vers vlees-produktie in
UVGN produceerde 75 000 ton vleesprodukten.
tussen vers vlees en vle
1970: 18 000 ton. In 1980 was de verhouding
waren en -conserven ongeveer 50/50.
afzet-markt voor
De afzetmarkten van UVG : de VS was een belangrijke
de nam- en scnoude
ham- en schouderconserven. Vóór 1975 ging 2/5 van
jaar. In 198
conserven-export naar de VS. Dat was zo'n 16000 ton per
ging nog maar 150 ton vlees naar de VS.
zeer weinig
levert geen vleesconserven aan Duitsland, en maar
UVG
Unilever-vleeswarenaan België. In België en Duitsland staan óók

vlees aan Duitsland.
bedrijven: Zwan en Schaft. UVG levert wel vers
meat naa
Verder gaat er vers vlees naar Italië, en bacon en luncheon
is de ongekroonde konining op de binnen1/5) en op de rooklandse konservenmarkt (met een markt aandeel van
1981 40% bedroeg]
worstenmarkt (met een stijgend marktaandäà, dat in
Het aandeel van UVG in de totale nederlandse oroduktie van vlees-

Engeland.

Binnenland:

UVG.

waren en -konserven is flink gedaald tussen 1970 en 1980. Haar aandeel in de nederlandse exnort van vleeswaren en -konserven is ook
gedaald, maar het marktaandeel van UVG op de binnenlandse afzetmarkt
is gestegen. In de totale nederlandse produktie van vers vlees
daalde het aandeel van UVG ook fors tussen 1971

en 1980.

-

Achterin deze bnlage znn tabellen opgenomen waar, voor zover we
ze konden achterhalen, de marktaandelen van de grote vier znn weergegeven.§Uitgesplitst naar hun aandelen in de produktie, de binnenandse afzet en GG export van vers vlees en van vleeswaren en -conserven.
begon direkt na de overname van
heeft druk gereorganiseerd. Dat
de produktie van de
in 1970. Na deze overname moest
dg
moesten bepaalde bedrijverschillende bedrijven geintegreerd, en
van het UVG-beleid lag bij
ven zich specialiseren. Het zwaartepunt
uw
`
,Unox. Zwanenberg werd uitgekleed.
verder afgeslankt, en in 1978
is in de loop van de tijd steeds
UVG
on
en Gieten. In Oss is
bestonden alleen nog de vestigingen in Oss
-konservenfabriek neergezet voor de
langs een moderne vleeswaren en
daar allemaal geproduceerd worproduktie van o.a. rookworst. Er moet

UVG

waarvoor Unilever al in
den volgens het hypermoderne Algin-procedê,
Dit procedê betekent een enorme
1968 het octrooi heeft aangevraagd.

grootschalig, en past dus
uitstoot van arbeid. Ze is per definitie

,
‘

ontwikkeling van UVG‘ in de afgelopen
prima in het beleid en bij de
door overnames, en dan die
tien jaar: eerst een grote markt veroveren
zo groot mogelijke bedrijven gaan
markt met zo min mogelijk arbeid in
UVG onderworpen is aan het
bedienen. Let wel, dat het beleid van
alle bebeleid van het hele concern Unilever. UVG kan niet zomaar
slissingen zelfstandig nemen.

Unilever heeft in de ontwikkeling van deze technologie veel onderzoek
gestoken. Op een manier die voor kleinere bedrijven niet mogelijk is:

ze hebben daar de financiële draagkracht niet voor, noch groot genoege
afzetmarkten. Gevolg is wel dat UVG

zich op deze manier een zeer

sterke positie verworven heeft op de markten waar ze al sterk was:
vleeskonserven (als knakworst) en rookworst. Het bedrijfsbeleid van
UVG

heeft altijd de nadrukzgelegdwop deze produkten.

is steeds minder belangrijk voor ze geworden .

Het vers vlees

Dat kun je ook zien

aan het feit dat ze Nieuw Dalland los-gekoppeld hebben. En uit de hamgepeurd
menexport naar de VS hebben ze gewoon zo lang mogelijk
wat erin zat. Toen deze markt definitief was ingestort hebben ze kapaciteit afgebouwd en mensen ontslagen.Erkwamen.eigenlijk geen nieuwe
produkten voor in de plaats.
Voor de bacon-export van UVG

naar Engeland geldt:

daar gaan ze mee

de engelse Unileverdoor tot het goedkoper wordt om die bacon in
vleesbedrijven te produceren.
op enkele produkten tekomt op deze manier steeds exclusiever
recht waar het volgende voor geldt:
UVG

.
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produkten VOOT
neemt een zeer belangrijk marktaandeel voor de
- UVG
marktleider):
haar rekening (is in die gevallen
teChnOlOgie en Fëlatiêf
het zijn produkten die met hoogwaardige
kunnen worden (Unilever heeft jaren
Weinig arbeid geproduceerd
daaraanEen

beperking bij dit alles is wel dat UVG

voor het laten draaien x

WOrdt van
deze supermoderne produktieproceesen eteede eïhe¤k€lijk€r
moet steeds mee
bedrijf. UVG
gyondgtoffenvoorziening van buiten het
ze zelf zo weinig verwerkt tot hammen e.d.
trimminga aankopen, omdat
(

2. Homburg

De werkgelegenheid bij Homburg is afgenomen van 1966 werknemers in1970 tot1000 in 1981. Net als UVG

heeft Homburg zijn grondstoffen-

voorziening zeker gesteld via een eigen varkensaanvoer-organisatie.
Voor deze varkens-aanvoerorganisatie worden biggen gefokt op het eig
fokbedrijf van Homburg: Fomeva. In 1981

is hiervan echter een belang

rijk deel afgestoten. Het aantal slachtingen bij Homburg was in 19%
‘665
000, in 1971 kwam er een nieuwe slachterij in Cuyk, en werden ei
900 000 varkens geslacht.

In 1981

zat Homburg nog steeds op dat niw

900 000 varkensslachtingen per
van
jaar.Bij
Homburg is vooral opvallend de verandering in de verhouding tus·
sen de vleeswaren- en -konserven-omzet en de omzet van vers vlees.
In 1970 was 55% van de omzet vers vlees-omzet,
en -konserven.

In 1980 was dat omgekeerd:

droeg 70% van de totale omzet.

tegen 65% vleeswaren

de vers vlees-omzet be-

En de vleeswaren en -konserven nog

maar 50%.

Afzetmarkten van Homburg:

in 1970 was 75% van de geld-omzet export.

Voor Homburg waren de engelse en amerikaanse afzetmarkten voor hamen schouderkonserven van groot belang eind jaren

'60 en begin jaren

in 1975 was 25% van de concern-omzet ham- en schouderkonserven voor
de VS,

en nog eens 15% van hetzelfde voor Engeland.

In 1980/81

lag de zaak heel anders:

er wordt nog veel omzet in het

buitenland gehaald (77,2%), maar dat is vooral vers vlees. Ruim dri
(

kwart van de export

(in kg)

is vers vlees-export. Hiervan is een

aanzienlijk (en stijgend deel bacon-export naar Engeland.
Over de marktaandelen van Homburg is het volgende te zeggen:

het aw

deel van Homburg in de binnedandse produktie van vers vlees was in
1980 net zo groot als in 1970: j 8%.

-k-

Het aandeel van Homburg in de vleeswaren en -conservenproduktie is on-

geveer gehalveerd sinds 1970. Het geringe aandeel in de binnenlandse
afzet is nauwelijks veranderd, maar het aandeel in de nederlandse
export van vleeswaren en -konserven des te harder. Homburg verwacht dat haar export van vleeswaren en -konserven verder zal dalen.
Homburg heeft zich tussen 1962 en 1972 sterk uitgebreid, door andere
bedrijven over te nemen. Deze overgenomen bedrijven werden soms omgeschakeld op de hammenkonserven. Homburg heeft indertijd een zeer
eenzijdig produktiepakket opgebouwd, dat zwaarleunde op de export van
ham- en schouderkonserven naar Engeland en de Verenigde Staten.
Als daar eenmaal de klad in komt, gaat het snel bergafwaarts met Homburg.

In 1972 worden ze overgenomen door Lyons.

hammen-kapaciteit langzaam afgebouwd.
konsentreerd in Cuyk en Olst.

Vanaf 1975 wordt de

De slachtkapaciteit wordt ge-

Homburg wil zich meer gaan richten op

lhet vers vlees en op de afzet in het binnenland van vleeswaren.
Het belangrijkste wat ze doen is het drukken van de indirekte kosten

door het sluiten van vestigingen. En verder het drukken van de bewerkingskosten, zodat Homburg steeds afhankelijker wordt van vers vlees
dat bovendien nauwelijks versneden wordt.

81% van de omzet komt uit

het vers vlees in 1979, maar de resultaten ervan zijn slecht.

En

van de afzet van vleeswaren op de binnenlandse markt is alleen het
De Homburgvleeswerer
in 1975 overgenomen Kips-merk enigszins suksesvol.
1980) draaien slecht.
(80% van de binnenlandse vleeswarenomzet in
vleeswaren van Perco (tegen een reIn 1982 heeft Homburg het pakket
Homburg moet het blijkbaar hebben van
atief zacht prijsjd overgenomen.
In Homburg zelf is er
het aantrekken van nieuwe dingen van buiten.
jaren. Zeker niet in produktontweinig geïnvesteerd de afgelopen
kosten proberen te drukken. Vanwikkeling. Ze hebben vooral de
steeds meer nadruk is gaan leggen op
daar ook dat Homburg bewust
de karkassen-produktie.
moederbedrijf van Homburg (Lyons, respekHet is onduidelijk wat het
Allied Breweries) voor heeft met
tievelijk daar weer de moeder van:
afhankelijk van het moederbeHomburg. En Homburg is uiteindelijk
drijf.

Misschien dat

proberen
ze met de Perco-vleeswaren willen

op de binnenlandse markt voor
alsnog wat beter te gaan draaien
voeren ze een bewuste politiek
vleeswaren. In de vers vlees-sektor
A
werk en meer risiko.
minder
dus
En
karkassen.
meer
steeds
, van
5.

COVECO.
In 1971
is dat

Coveco. Met lichte schommelingen
werkten er 5255 mensen bij
nog dalen
1981. En dat zal
gedaald tot 269n werknemers eind
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van Coveco gaat
deze binnenlandse afzet
van
deel
belangrijk
Een
via haar grossierderijen.
dan bij de andere
Coveco sterker af
bij
nam
De vleeswaren-produktie
produktie van vleeswaren
de binnenalndse
be;drijven. Het aandeel in
op dat Coveco's aan(licht) af. Verder valt
dus
nam
en -konserven
licht gestegen is.
vleeswaren en -konserven
deel in de export van
de belangrijkste afzetvan wat eerst
wegvallen
het
ondanks
Dit
Op de binnenlandse
de Verenigde Staten.
markt was voor Coveco:
van Coveco
konserven daalt het marktaandeel
markt voor vleeswaren en
Dit
belangrijke rookworstenmarkt.
Onder andere op de voor Coveco
waarschijnlijk ten gunste van UVG,.
kort:
van het Coveco-concern in het
Het beleid en de ontwikkeling
verschillex
aan het integreren van de
Vóór 1974 heeft Coveco gewerkt
gepas in 1965 was Coveco een concern
.de Coveco-vestigingen. Immers
slachtkapaciteit van Coveco uitgeworden. Verder is voor 1974 de
ha<
beperkt aantal vestigingen. Coveco
brenien gekoncentreerd in een
van
verband met de toenemende aanvoer
die slachtkapaciteit nodig in
slachtvarkens.

defini
de amerikaanse ham-konservenmarkt
In 1974 werd duidelijk dat
leggen
besloot toen meer nadruk te gaan
tief zou wegvallen. Coveco
feite al
De vleesprodukten-sektor had in
de vers vlees produktie.
overkapaciteit. Er vallen dus afzetnayktev
vanaf 1972 te kampen met
produkten voor in de plaats. Noch
weg, maar daar komen geen nieuwe

Gevolg hiervan is voortdx
wordt er kapaciteit afgebouwd bij Coveco.
vleesproduktensektor. In 1981
rende overkapaciteit in de

moet dan

financieel-ekonomisch zeer beroerde om
in een keer gebeuren, onder

was: inkrimping
tandigheden, wat in 1974 eigenlijk al aangekondigd
nadruk op
van de kapaciteit. De in 1974 aangekondigde grotere
en 1980
vers vlees heeft Coveco inderdaad uitgevoerd: tussen 1975
(onder andere
is er relatief veel geinvesteerd in grossierderijen
Utrecht).Coveco
de
overname van 2 grossiers in
is dus meer afhankelijk geworden van de vers vlees-produkontie. Dat betekent meer risiko's: onderbezettingsverliezen bij
voldoende aanvoer van slachtvarkens, lage marke bij hoge varkensvleesprijzen, en de handelsridiko's die verbonden zijn aan vers
export.
de aanvoerorganisatie (die al die jais losgekoppeld van de verwerkende be-

Daar komt bij dat sinds 1981
ren wel winst had gemaakt)

kwetsbaardrijven. Dat maakt de verwerkings-poot van Coveco nóg
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tot zo'n 2580 in 1982 als afwikkeling van de reorganisatie van 1981.
Coveco is ontstaan door een fusie van een aantal aanvoerorganisaties
(in 1965). Tot 1978 was Coveco een sekun-

met hun verwerkingskapaciteit

daire koöperatie, daarna een primaire. Dat wil zeggen dat de boeren_
"

leden direkt eigenaar waren van Coveco met haarvverwerkingskapaciteit.
Dat duurde tot 1981: toen is de koöperatie Coveco aandeelhouder geworden van de Coveco N.V., waarin de Coveco-vestigingen in onder gebracht zijn. De varkensaanvoer-organisatie van de koöperatie Coveco
is buiten de N.V. gebleven. Die gaat samenwerken met Cebeco en Handelsbelang (twee ander boeren-koöperaties). Met deze twee koëperaties heef"
Coveco ook samen een varkensfokprogramma.
De leden van de koöperatieve Coveco zijn tevens de leveranciers van
varkens. Ze hebben leveringsrecht: ze mógen hun varkens altijd aanbieden bij Coveco. In het beleid van de Coveco speelt het tot waarde
brengen van de geleverde varkens dus een hoofdrol. Coveco had en heeft
soms wel moeite (zeker in tijden van veel levende export) om haar
varkens binnen te-krijgen: er zijn boeren die dan leveren aan de le-

vende handel, omdat die beter betaalt.
De aanvoer van slachtvarkens bij Coveco is toch flink gestegen:
1975 waren het 1,5 mln varkens (10% van de nederlandse aanvoer)

in
en

in 1980 waren het er 2,2 miljoen (12,9% van de nederlandse aanvoer

van dat jaar).
In het verleden werd van deze aanvoer zo'n 20% levend verhandeld. Na
de reorganisatie van 1981 zou dat percentage naar 25% moeten stijgen.
Het gaat dan om percentages van de aanvoer van de koöperatieve Cove-

zo. Die doet nu de levende handel, los van de produktiebedrüven.
In 1970 produceerde Coveco 74 900 ton vaäa varkensvlees. In 1980 was
dat 126 100 ton. De vleeswarenproduktie was in 1970: 24 550 ton, en
in 1980 19 200 ton. In deze cijfers komt de strategie van Coveco ten
aanzien van de produktie goed tot uiting:
schoven in de richting van vers vlees.

de nadruk is sterk verEn binnen de vers vlees-

sektor is de nadruk verschoven naar iets meer binnenland.
W
werd relatief iets minder belangrijk.

De xport

Coveco's positie ten opzichte van andere bedrijven is alsvolgt ver-

anderd: het aandeel van Coveco in de binnenlandse produktie van Zaïa
ylaaa is tussen 1970 en 1980 gedaald. Het hardst ging die daling
tussen 1970 en 1975.
Het aandeel van Coveco in de export van vers vlees is tussen 1970
en 1980 ook gedaald. Maar de ontwikkeling van het marktaandeel van
Coveco op de binnenlandse afzetmarkt is wel wat anders:
van 1970 tot 1975,

en daarna nam het aandeel van Coveco in de bin-

nenlandse afzet van vers vlees weer toe.

1

het daalde

1

Het is nu ongeveer 25%.

·7"

`
Zeker als je weet dat ASB aan Coveco geadviseerd heeft om
meer levend te gaan verhandelen. (ASB is het reorganisatie-adviesburo dat betrokken werd bij de reorganisatie van Coveco in 1981.)
der.

4. EQ.
In 1972 werkten er 741

mensen bij de NOB. In 1980 waren er dat 980.
Export-Centrale

Van die 980 werknemers werkten er 657 bij de B.V.

(dat is de slachterij + vleeswarenfabriek),

"Boxtel"

148 op de 7

grossierderijen die de NOB exploiteert, en 175 bij de buitendienst
Veecentrale

(varkensaanvoer en levende handel).

De NOB is altijd verzekerd van grondstoffen voor de slachterij: de
leden van de koöperatie zijn verplicht hun varkens aan de NOB te leDe NOB heeft net als de andere grote bedrijven een eigen integratieprogramma en een eigen aanvoerorganisatie: de Veecentrale NC

veren.

In 1975 werden er 1,25 miljoen varkens aangevoerd, en in 1980 waren er dat 2,1 miljoen. Het percentage van deze dieren dat de NOB
zelf slacht wisselt per jaar,(rond de 80%).

De rest wordt levend

verhandeld door NOB.(voor het grootste deel in het binnenland).
Het aantal slachtingen bij NOB is sterk gestegen: in 1970 slachtte
NOB 500 000 varkens (waarvan 400 000 in Boxtel),

en in 1980 waren

er dat 1,5 miljoen (waarvan 1,05r¤iljoen in Boxtel).De NOB produceer
-

voornamelijk vers vlees;
belang.

de vleeswarenproduktie is van ondergeschikt

In 1976 produceerde NOB 4800 ton vleeswaren tegenover ruim

TOO OOO ten Vere vlees (dat is 95,5% tegenover 4,5%). In 1980 was
die verhouding verder verschoven ten gunste van vers vlees:

toen was

nog maar 5,4% van de produktie vleeswaren-produktie. De vers vleesproduktie was gestegen tot ruim 120 000 ton; de vleeswarenproduktie
is

sinds 1978 gedaald.

Zeventig procent van de slachtingen in Boxtel zijn voor de export
van vers vlees. NOB heeft aandelen in twee italiaanse vlees-imDe overige 50% van de slachtingen is voor de-binnenlandse
markt, waaronder de eigen vleeswarenfabriek in Boxtel. De grossierderijen op de (voormalig) openbare slachthuizen nemen toe in beporteurs.

lang voor de NOB:
v

in 1970 werden 20% van de NOB-slachtingen verricht

door die grossierderijen, terwijl in 1980 50% van alle slachtingen
buiten de slachterij in Boxtel verricht werden.
wat de verdeling over binnenland en export betreft:

de nadruk is

het
iets verschoven naar meer binnenland, waar nu bijna 50% van
binnenlandse
vers vlees van NOB naar toe gaat. Het aandeel van de
vers vlees-markt wat NOB daarmee bestrijkt, is gestegen.
bedroeg het ongeveer

In 1980
_

1/4.
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Het aandeel van NOB in de vers vlees-export daalt echter vanaf 1975.
In de totale produktie van vleeswaren in Nederland heeft NOB een
gering, maar licht stngend aandeel van 1,5-2%. De vleeswaren van
NOB worden voornamelnk in het binnenland afgezet. De export is
`
sinds 1976 nog flink gedaald ook.
dan valt op dat
Als je NOB vergelijkt met Ooveco, Homburg en UVGN,
grote 5.
de NOB veel minder een vleeswarenfabrikant is dan de andere
aangevoerde
De NOB is vooral een slachterij. De door de leden-boeren
moest NOB voor flinke slachtvarkens moeten wat opbrengen. Daarom
zoveel mogelijk
kapaciteit zorgen. De NOB wilde die slachtkapaciteit
konsentreren in Boxtel. Daarom heeft ze in 1975 een nieuwe, grote
slachterij neergezet in Boxtel. Maar door personeelsgebrek kon
die niet volledig benut worden. Deze slachterij is tevens de belangrijkste investering die de NOB gedaan heeft. Daarna is ze op
kleinere schaal gaan investeren. Onder meer in de overname van
de openbare slachthuizen waar NOB-grossierderijen zaten. Deze grossierderijen vingen de toename in de varkensaanvoer op waarvoor in
Boxtel geen kapaciteit meer was.

·

dat NOB langzaamaan steeds steeds sterker
op de binnenlandse afzetmarkt terecht gekomen is. De grossierderijen
setten immers vooral af in het binnenland. De grossierderijen geGevolg van dit alles is,

.

ven NOB een sterke positie in het binnenland.
Voor het goed draaien van de NOB is verder van belang dat de NOB een
een deel van de nabetaling
gunstige eigen vermogenspositie heeft omdat
aan de leden-leveranciers bij het eigen vermogen gevoegd wordt.
Hierdoor heeft de NOB veel minder last van hoge rentekosten dan
bijvoorbeeld Ooveco.
Maar door het beleid dat de NOB in de afgelopen jaren gevoerd
heeft kan ze haar onderbezettingsverliezen zeer laag houden:

de

NOB houdt de slachtkaciteit systematiséh lager dan'de aanvoer van
varkens. De rest verhandelt NOB dan levend. Tenslotte heeft NOB dan
die schommelingen in de varkensaanvoer
haar grossierderijen
7
op kunnen vangen.

nog

Bijlage L

De Vleesvoorbevverkingsbeclrijven

is in 1967 opgericht door enkele eigenaren van
kleinere slagersketens. Nu is de Vleeschmeesters de grootste slagersketen van Nederland. De belangrijkste aandeelhouders zijn
De Vleeschmeesters:

en K. de Kroes. Verder heeft Dreesmann (van V&D)
rijk minderheidsaandeel (van t 20%).
G.

een belang-

Het Vleeschmeesters-concern omvatte in 1980 bijna 500 slagerijfilialen. Losse slagerijen en slagerijen in supermarkten (in de

Simonwmkels van Ahold, in V&D-warenhuizen, in Profimarkten, en
in Dirk van de Broek/Bas van der Heijden).

De Vleeschmeesters zijn

snel gegroeid. Door overname van zelfstandige en groepen slagerijen.
En door slagerijen te openen in supermarkten. Ze hebben zelfs
winkels in België, Duitsland en Engeland. De groei is het hardst_
gegaan na 1975. De buiteüandse vestigingen dateren van eind jaren

'70.
wordt er bij de Vleesdmeesters druk intern
gereorganiseerd. De meeste aktiviteiten buiten de slagerijen zijn
afgestoten. Vroeger (1970-1975) waren de Vleeschmeesters eigenaar

Op dit moment (1982)

`

4

van vleeswarenfabriek Kips;

ze hadden eigen boerderijen en slachte-

rijen in Ierland voor de produktie van ossenvlees; en ze hadden
tot 1982 twee worstfabrieken. Nu heeft de Vleeschmeesters buiten
de bijna 500 winkels nog: 4
wijk, Den Haag en Leiden en

podxluneerbedrijven (in Best, Beverslachterij UVAS in Uithoorn. Eerst

maar dat is
hadden ze een minderheidsbelang in deze slachterij,
steeds verder uitgebreid tot 100% (in 1981).
Toch zijn
De omzet van de Vleeschmeesters loopt sinds 1978 terug.
ze ook na dat jaar doorgegaan met het overnemen van (groepen)
het afstoten
slagerijen. De omzetdaling kan het gevolg zijn van
van de andere aktiviteiten.
2900 in
Het personeelsaantal is toegenomen van 2700 en 1979 tot
1982.

(in
De Ahold Vers Vlees Groep: bestaat uit 5 centrale slagerijen
Waar karkasEindhoven, Maarssen, Groenlo, Beverwijk en Zaandam),
Dat gaat
sen worden versneden tot vlees in konsumentenverpakking.
de slagerij
dan naar de Ahold-supermarktfilialen in de regio waar
van het via Ahold-supermarkten verkochte vlees
90%
staat.
wordt zó, voorverpakt, verkocht.
in de vers vleesDe laatste jaren is er door Ahold wel geinvesteerd
groep. Onder andere de overname van de voormalige slachterij Luto
protioneerbedrijf leverde
(in Groenlo) van Wessanen in 1979. Als
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geLuto ook al voor 1979 aan Ahold. Verder is er in 1981 5,5 mln
investeerd in een uitbreiding van de eindhovense vestiging.
In Groenlo en Eindhoven is de werkgelegenheid in de afgelopen
drie jaar enigszins toegenomen. In Zaandam (de grootste vestiis de werkgelegenheid tussen 1975 en 1980 afgenomen.
Wagemans, Deventer: is een onderdeel van het Hendrix-concern. Henging)

drix had eerst zelf plannen om een portioneerbedrijf op te zetten.
Om het 'gat' tussen de slachterij in Druten en het vleeswarenbedrij
'op te vullen'. Maar ze heeft in 1978 het net failliet
dat
gegane Wagemans overgenomen. Wagemans is een portioneerbedrijf
levert aan grootverbruikers en supermarkten. Het produktiepakket
Stegemann

is niet veranderd sinds de overname. Haar in- en verkoopkanalen
waarschijnlijk wel. Ze levert nu in ieder geval ook via Intena-

tional Food Service (de groothandelskombinatie van de HendrixVerder betrekt ze natuurlijk vlees uit Druten.
een jaar de
Toen Wagemans nog zelfstandig was, heeft ze ook nog
sagerij-aktiviteiten van de Gruyter voortgezet in Den Bosch. In

varkensvleespoot).

banen.
1977 is dat weer afgestoten. Dat kostte 77
Het aantal personeelsleden wisselt nogel de laatste jaren bij Wagemans. In 1981

was het weer aanzienlijk lager dan in 1980.

aaah: is een dochteronderneming van V&D. Het is na Ahold en Albrecht de derde grote supermarktketen in Nederland. Edah had
(in 1978 gecentrale vleesvoorbewerkingsbedrijven in: Helmond
Nu zitsloten) en in Enschede en Groningen (in 1980 gesloten).
Den Bosch (60)
ten de bedrijven in Hoensbroek (15 werknemers),
eigenlijk de voortzetting van
en Hoogeveen (50). Den Bosch is
Helmond. Edah zit daar in het oude de Gruyter (en later voor 1 jaa:
de akWagemans) vleesbedrijf.' Hoogeveen is de konsentratie van
tiviteiten die eerst in Groningen en Enschede zaten.
superDe Edah-vleesbedrijven zetten voorverpakt vlees af via de
markten van de Edah (die ook onder andere namen opereert).
Opvallend is dat de eigenaar van Edah óók belangrijke aandeelhouder is bij de Vleeschmeesters. De Vleeschmeesters hebben ook
vestigingen in bijna alle V&D-warenhuizen, onder de naam de Vleesc
houwers. Deze werkmaatschappij van de Vleeschmeesters is de inbreng van V&D in het Vleeschmeesters-concern.
koppen gepeld. Dit vlees gaat naar
gaap, Twello: bij Robu worden
en er wordl
UVG . Er wordt uitgebeend, er is een protioneerafdeling
in bewat bacon gemaakt. Robu heeft zelf een tiental slagerijen
heer, waaraan het bedrijf in Twello levert. In 1978 heeft Robu
afgebouw
een dochter-onderneming opgezet, maar die is al weer snel
en in 1982 volledig gesloten. Bij alle Robu-bedrijven samen werken
140 mensen.

In 1978 was dat nog

168.
-..2,,

Encko, Holten:

is in 1960 opgezet door 12 slagers. Er werkten

toen 5 mensen. Het bedrijf produceert en portioneert(diepvries-)
vlees. Ze zet haar snel groeiende produktie af aan haar eigen sla
gerijen,

en aan supermarkten. Voor een deel gaat dat in groot-

verpakking, voor een deel in winkelverpakking. Het deel winkelver
pakking is gedaald van 90% in 1975 tot 20% in 1980. Toch is de werkgelegenheid nog licht toegenomen, bij een bijna-verdubbeling van
de produktie. In 1981

is nog 5,8 miljoen geïnvesteerd in een

uitbreiding van de kapaciteit.
Hensbergen:

heeft een centraal bedrijf, waar vlees voorbewerkt

wordt, en waar wat worst gemaakt wordt. Daar werken 65 mensen.
Verder heeft aj nog 50 filialen:

slagerijen in supermarkten en

losse slagerijen. 90% van de omzet in deze winkels wordt op de
‘

centrale vestiging bereid. In de winkels werken samen 215 mensen.

Fred van de Werff, Leek: uitbenerij, die levert aan eigen winkels
in de regio.

Hommes, Coevorden: in Coecorden wordt vlees bewerkt (uitgebeend
e.d.),

en er wordt wat worst gemaakt.

Dat levert Hommes dan met

eigen vervoer aan de 50 slagersbedrijven die Hommes heeft.
die slagerijen werken nog eens 570 mensen.

In

Naast de 50 in Coevor-

den.
Zandbergen,

Zoeterwoude: bewerkt ook vlees.

Enlevert dat dan

aan de 12 eigen slagerijen, aan andere slagerijen en aan de horeca.
Van die eigen slagerijen zitten er ook enkele in supermarkten.
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