NVV-secretaris Frank Donkers teleurgesteld over voortgang Verbond van Den Bosch

‘Supermarkten moeten
afspraken nakomen’
Uit het ‘Verbond van Den Bosch’ stappen, zal de NVV niet doen,
maar volgens de teleurgestelde NVV-secretaris Frank Donkers
moet er wel snel duidelijkheid komen over het verdienmodel
voor varkensvlees. De vakbond eist dat de supermarkten zich
houden aan de gemaakte afspraken dat er per 1 januari 2013
geen antibiotica gezond vlees in de schappen ligt.

Afgelopen maand was er een bijeenkomst van het Verbond van Den Bosch
waarbij de NVV niet was uitgenodigd.
Waarom mochten jullie niet aanschuiven?
„Alleen de NVV was niet uitgenodigd. De bijeenkomst was op het bedrijf van LTO’er Maarten
Rooijakkers. Hij was wel aanwezig. We waren
eerst wel door het ministerie van Economische
Zaken uitgenodigd, maar later werd die uitnodiging ingetrokken. Waarom? Omdat ze naar hun
zeggen de setting wilden verkleinen. NVV zit
echter kritisch in het gehele proces en daarom
werd de uitnodiging ingetrokken.”
De NVV is toch lid van het Verbond en
zou bij elke bijeenkomst uitgenodigd en
aanwezig moeten zijn?
„De NVV speelt een belangrijke rol en wij
moeten de supermarkten op hun verantwoordelijkheid kunnen wijzen. We hebben een
positieve kritische houding. Het getuigt van
weinig transparantie dat we niet aanwezig
mochten zijn. Waarschijnlijk willen ze het
kritische geluid van de NVV niet horen, zodat
de retail toch de achterdeur kan openhouden
voor het buitenlandse vlees en zij zich niet
aan de afspraken hoeft te houden.”
Aan welke afspraken hebben de supermarkten zich tot nu toe niet gehouden?
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„Het buitenlandse vlees moet aan dezelfde
eisen voldoen die het Verbond stelt. Die
afspraak is gemaakt en per 1 januari 2013
zouden de supermarkten geen vlees meer
in de schappen leggen dat niet aan die
eisen voldeed. Dat is niet gebeurd. Eigenlijk voldoet alleen Deens en Nederlands
varkensvlees aan de eisen van onder meer
antibiotica gezond vlees. Verder is de
doelstelling van het Verbond dat al het vlees
in 2020 duurzaam wordt geproduceerd; de
supermarkten richten zich nu alleen op vers
vlees. We willen dat ze ook het andere vlees
meenemen. Dat halen ze nu, net als vers
vlees, uit het buitenland en ook hier komen
ze hun afspraken niet na.”
Het Verbond heeft zich ten doel gesteld
om voor 2020 vlees duurzaam te produceren en dat daarvoor een eerlijke prijs
moet worden betaald. Hoe ver staat het
met bepalen wat een eerlijke prijs is?
„Er is op dit moment nog geen goed
verdienmodel vastgesteld. De supermarkten
verschuilen zich achter elkaar en zeggen dat
ze dat nog niet kunnen doen, vanwege de
concurrentie. De consument kiest volgens
hen voor het goedkoopste stukje vlees. Lidl
en Aldi doen namelijk niet aan het Verbond
mee en daar ligt een pijnpunt. De voorzitter

van het Verbond Daan van Doorn zou de
supermarkten echter op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen om snel met een goed
verdienmodel te komen.”
Er is dus in de afgelopen jaren veel
gepraat, maar tot nu toe eigenlijk nog
niets concreet afgesproken en afspraken worden niet nageleefd. Is het
Verbond niet een beetje het zoveelste
loze overleg en een farce?
„We hebben ons destijds aangesloten
vanwege de politieke aandacht mede door
de NVV-acties bij de slachterijen voor een
beter verdienmodel. Maar de afgelopen
periode hebben we ernstige twijfels over de
voortgang van het Verbond van Den Bosch
en we hebben er regelmatig over gedacht
om er uit te stappen. Maar als primaire
producent kunnen we dat niet doen. Wij willen een betere margeverdeling in de keten.
Dit is een van de aandachtspunten binnen
Comité Van Doorn. De supermarkten maken
echter een terugtrekkende beweging. Wij
willen laten zien dat supermarkten niet echt
naar duurzaamheid willen, alleen voor de
bühne. Als wij eruit stappen, krijgt de primaire producent echter het verwijt niet aan
duurzaamheid te willen werken, terwijl we
dat volop doen. Bovendien kan men dit als
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Teleurgesteld over de gang van zaken?
„Ja, dat mag je wel zeggen. Ik hoop dat er in
de komende maanden verandering in komt.
Ze moeten echt laten zien dat ze dit willen en
alleen vlees in de schappen leggen dat aan
de eisen voldoet van onder meer antibiotica. Het blijft zuur dat wij hier als sector
keihard aan hebben getrokken en dat het
ons initiatief is om antibiotica gezond vlees
te produceren, terwijl de supermarkten daar
niets mee doen. Ze kopen gewoon goedkoper vlees uit het buitenland.”
een stok tegen ons gebruiken. We stoppen
dus niet met het Verbond.”
Wat moet er dan volgens de NVV nu
gebeuren?
„We willen duidelijkheid over het verdienmodel en de borging dat al het in Nederland
verkochte vlees aan de eisen voldoet.
Maar eerst moet er samen met het CBL de
zogenaamde productspecificaties worden vastgesteld. De dierenwelzijnseisen,
arbeidsomstandigheden, milieueisen en
voorwaarden rond bijvoorbeeld het gebruik
van soja. Dan kunnen we bepalen wat het
verdienmodel moet worden. Het LEI zal als
onafhankelijke organisatie dat verdienmodel
bepalen.”

Hoe groot is de kans dat er voor de NVV
een acceptabel verdienmodel komt?
„Binnen een aantal weken moet duidelijk
worden hoe de productspecificaties en het
verdienmodel eruit komen te zien. Maar
dat betekent wel dat de supermarkten hun
verantwoordelijkheid moeten nemen en
de prijzen omhoog gooien. Concurrentie
is voor hen echter het grootste obstakel,
omdat ze weten dat de consument het
goedkoopste stukje vlees koopt en met
duurder vlees verliezen ze de concurrentie. De burger blijkt bijvoorbeeld het één
sterren-vlees niet voor een meerprijs te willen kopen en het ligt niet voor meerprijs in
de winkels anders leidt AH verlies vanwege
de concurrentie.”

Maar stel dat de supermarkten de verantwoordelijkheid uiteindelijk niet tonen.
Wat dan?
„Ingrijpen van hoger hand is dan nodig.
De politiek moet zich er dan mee gaan
bemoeien. Daarnaast moet de regering
ook met de NMa afspraken maken om de
regels over samenwerking in de keten en
prijsafspraken te versoepelen. Wellicht als
ook de overheid haar verantwoordelijkheid
neemt, kan er een doorbraak komen. Maar
voordat wij omschakelen, willen we eerst de
productspecificaties en het verdienmodel
vastgelegd zien.” ■
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