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Brancheorganisatie Sierteelt waakt voor wildgroei aan taken
De Brancheorganisatie Sierteelt krijgt waarschijnlijk binnenkort
officiële erkenning van het ministerie van Economische Zaken.
Daarmee kan de nieuwe koepelorganisatie activiteiten ontplooien. Maar wat betekent dit voor de bloembollen- en vasteplantensector? Elf vragen en antwoorden over de BO Sierteelt.
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Wat is een brancheorganisatie?
Een Brancheorganisatie (BO) volgens de
definitie van het ministerie van Economische
Zaken is iets anders dan de brancheorganisatie zoals de KAVB, Anthos of de VGB. Een BO
volgens de ‘Regeling Producenten- en Brancheorganisaties’ is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de productie
en bij de verwerking of handel van producten van een of meer agrarische sectoren. In
het geval van de BO Sierteelt zijn de deelnemende partijen de KAVB, Anthos, LTO Glaskracht, LTO Nederland, Royal Floraholland en
de VGB.
Het ministerie kent overigens ook een producentenorganisatie (PO). Hierbij zijn de
producenten rechtstreeks bij de organisatie
aangesloten in tegenstelling tot de brancheorganisatie waarbij de leden via een vertegenwoordigende organisatie zijn aangesloten.
De BO en de PO vinden hun oorsprong in

Europese regels voor integrale gemeenschappelijke marktordening. Binnen de Europese
Unie gelden regels om kartelvorming, machtsmisbruik en prijsafspraken tegen te gaan. De
primaire sector kan enige ruimte voor afspraken krijgen, wanneer zij een erkende BO of PO
vormen.
Het ministerie van EZ behandelt de verzoeken voor erkenning van een BO of PO en heeft
daar een aantal criteria voor. Die hebben onder
meer betrekking op het werkingsveld en de
representativiteit van de organisatie.
Wat kan een BO voor elkaar krijgen?
Er zijn een aantal redenen voor ketenpartijen om een BO op te richten. BO’s kunnen een
belangrijke rol spelen in de onderhandelingen tussen de ketenpartijen. Het ministerie
noemt een aantal voorbeelden van toegestane doelen, zoals het delen van kennis om de
transparantie van productie en markt te verbeteren en een raming van het productiepotentieel te maken. Een ander doel is het verbeteren van de coördinatie als producten op
de markt worden gebracht. “Met een branche-
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organisatie kunnen we grotere zaken die alle
schakels in de keten raken gezamenlijk oppakken”, zegt Prisca Kleijn, directeur van de KAVB.
“Een ‘verbindend verklaring’ kan daarbij een
rol spelen.”

Tot slot is er de draagvlaktoetsing. Dat betekent dat plannen alleen mogen worden uitgevoerd als het overgrote deel van de ondernemers van de aangesloten organisaties
voorstander is.

Wat is een verbindend verklaring?
Een verbindend verklaring wil zeggen dat de
afspraken voor iedereen in de werksfeer van
de BO van kracht zijn, ook al zijn ze niet aangesloten bij een van de partijen die de BO vormen. Een vergelijkbare situatie doet zich voor
met cao-afspraken. De cao open teelten geldt
ook voor mensen die niet bij de vakbond of de
KAVB/LTO zijn aangesloten.

Hoe groot is het draagvlak van
de organisatie?
Een van de voorwaarden voor de toekenning
van een BO is dat de organisatie tweederde van
de ondernemers in de sector vertegenwoordigt. De partijen die de BO Sierteelt willen vormen, voldoen daar ruimschoots aan.

Wat is de status van de aanvraag voor
erkenning van de BO Sierteelt?
Het ministerie van Economische Zaken wil geen
uitspraken doen over ingediende aanvragen.
Kleijn verwacht dat de officiële goedkeuring van
de aanvraag elk moment binnen kan komen.
Is de BO een vervanger van het PT?
Kleijn benadrukt dat de BO beslist geen vervanger is van het Productschap Tuinbouw. Zij
voert daar drie argumenten voor aan. “Het PT
was een grote organisatie met veel medewerkers. De BO heeft 0,2 fte beschikbaar voor de
coördinatie. Het werk wordt vooral door medewerkers van de aangesloten organisaties uitgevoerd. Het takenpakket van de BO is veel kleiner dan dat van het PT. Dat is niet alleen de
wens van de sectoren, maar ook een eis van
de overheid. Zaken die een BO wil oppakken,
moeten aan strikte eisen voldoen.”

Wie bepaalt wat de BO doet?
De bestuurders van de deelnemende partijen bepalen wat de BO doet. De voorwaarde is
wel dat er voldoende draagvlak is voor de plannen. Dat draagvlak kunnen de organisaties
van de BO zelf onderzoeken, maar de landelijke overheid biedt hier ook een mogelijkheid
toe. Er is een overheidswebsite (te vinden via
www.internetconsultaties.nl) waar de ondernemers die onder een BO vallen kunnen aangeven of zij het beleid steunen. De overheid geeft
alleen groen licht als zij het idee heeft dat de
plannen worden gesteund.
Hoe kunnen leden van de aangesloten
organisaties invloed uitoefenen op
het beleid van de BO?
Dat is nog niet exact vastgelegd. De praktijk moet uitwijzen hoe dat gaat. Prisca Kleijn
neemt de BO Akkerbouw graag als voorbeeld.
Daar is inspraak geregeld via de samenwerkende organisaties.

Wat staat op dit moment op het to-do lijstje?
De BO Sierteelt heeft op dit moment één
belangrijk agendapunt waarvoor een verbindend verklaring zal worden aangevraagd. Dat
punt is het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG). Het EBG volgt de ontwikkeling
van het gasverbruik per bedrijf. Jaarlijks wordt
dit vergeleken met het toegestaan gasverbruik
(de norm) en daaruit volgt een verrekening per
bedrijf. Wie meer dan de norm verbruikt, betaalt
bij. Wie minder gebruikt, ontvangt. Het EBG is
gekoppeld aan een afspraak met de overheid.
Zo lang de sector kan aantonen dat het energieverbruik omlaag gaat, kent de overheid het lage
tarief voor energiebelasting toe. Het EBG is de
manier om het verbruik te meten.
Voor het EBG heeft LTO Glaskracht een peiling
gehouden onder leden. Daaruit bleek dat een
grote meerderheid voor de regeling is.
Wat zijn de ambities voor de toekomst?
Kleijn denkt dat wellicht fundamenteel onderzoek een thema kan worden. “Op dit moment
wordt het praktijkonderzoek op vrijwillige
basis ingevuld. Hiervoor kunnen echter gaten
in de benodigde kennis ontstaan. Zaken die
vrijwillig kunnen, moeten we zo houden. Als
er problemen ontstaan, kan het aanleiding zijn
om het gezamenlijk te doen.”
Welke andere BO ’s en PO’s zijn er?
Behalve de BO Akkerbouw zijn er brancheorganisaties opgericht voor onder meer zuivel (ZuivelNL), SBK (kalversector) en Ovoned
(pluimvee). Er is een producentenorganisatie
voor varkenshouders POV.

Sectorplatform
Bloembollen
Naast de Brancheorganisatie Sierteelt
bestaat er ook nog het Sectorplatform Bloembollen. Deze organisatie is
in november 2014 opgericht en heeft
echter een hele andere signatuur. Het
Sectorplatform is vooral bedoeld als
samenwerkingsverband binnen de
bloembollenketen. In tegenstelling
tot de BO Sierteelt is geen erkenning
van de overheid nodig.
Het Sectorplatform Bloembollen is
opgericht door Anthos, de KAVB, CNB,
Hobaho, de BKD, PPO-Lisse en Proeftuin Zwaagdijk. De organisatie staat
voor de gezamenlijke belangen van
ondernemers in de veredeling, teelt,
broeierij en handel. Het platform heeft
een sturende en coördinerende rol in
de aanpak van vraagstukken waar de
sector mee worstelt. Het gaat daarbij
om onder meer fytosanitaire vraagstukken, het imago van bloembollen in relatie tot de kwaliteit en het middelengebruik en tenslotte tracking en tracing.
Het doel van de organisatie is om de
toekomst van de bloembollensector
te borgen en beleid te ontwikkelen ter
ondersteuning en versterking van het
ondernemerschap in de keten.
De partijen die deelnemen aan het
platform hebben de afgelopen maanden na overleg twee speerpunten
geformuleerd die de hele sector raken,
van veredeling tot exporteur. Dit zijn
enerzijds fytosanitaire uitdagingen en
anderzijds residu van gewasbeschermingsmiddelen. Het is de bedoeling
om deze zomermaanden een plan van
aanpak te maken.
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