ondernemen met

cumela

Zonder samenwerking
zijn we onzichtbaar in Europa
Het belang van de Europese koepelorganisatie CEETTAR
Wist u dat er in Europa ten minste 150.000 loonwerk-, bosbouw-, cultuurtechnische- en GWW-infrabedrijven actief zijn?
Deze bedrijfstak met 600.000 medewerkers wordt in het hart van Europa vertegenwoordigd door CEETTAR in Brussel.
CEETTAR is opgericht in 1961. Toen was er nog sprake van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en vervolgens
kwam de Europese Economische Gemeenschap met zes lid
staten: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en
Italië. Omdat ook toen al landbouw in Europa een belangrijk
dossier was (denk aan Eurocommissaris Sicco Mansholt), ont
stond ook bij loonwerkersorganisaties in deze landen meer
behoefte aan contact met elkaar. En zoals de Europese Eco
nomische Gemeenschap evolueerde tot de Europese Unie
door meer lidstaten, zo ontwikkelde CEETTAR zich ook van
een platform tot een echte organisatie, met vanaf 2009 een
fulltime directeur die voornamelijk contacten onderhoudt
met parlementariërs, ambtenaren, andere belangenbeharti
gers en uiteraard de aangesloten landelijke organisaties.

Representativiteit telt
Op 6 juni maakten we met bijna vijftig van onze bestuurs
leden een reis naar Brussel om nader kennis te maken met
CEETTAR en om op bezoek te gaan bij het Europees Parle
ment. Voorafgaand aan een gesprek met Europarlementariër
Jan Huitema, landbouwspecialist voor de liberale fractie
(VVD), werden de CUMELA-bestuurders ontvangen door Eric
Drésin, directeur van CEETTAR, die uitleg gaf over de Euro
pese koepelorganisatie van loon-, bosbouw- en grond
verzetbedrijven.

Inmiddels telt CEETTAR achttien nationale organisaties in
zestien lidstaten. De groei komt onder meer door de fusie
met de Europese bosbouwersorganisatie ENFE in 2015. In
sommige landen zijn de nationale organisaties namelijk ook
actief voor de bosbouwers (Finland, Frankrijk, Denemarken,
België), maar in andere landen (Zweden, Noorwegen, Duits
land en Oostenrijk) hebben bosbouwers een eigen be
langenbehartigingorganisatie en die was niet altijd lid van
CEETTAR. Door de fusie met ENFE is CEETTAR ineens sterker

EU-thuisbasis voor ondernemers
Eric Drésin: “CEETTAR is een kleine organisatie in vergelijking met andere Europese belangenbehartigers
in de landbouw, maar de organisatie en de aangesloten leden werken goed samen en zijn gedreven om
belangrijke nationale en Europese onderwerpen en ontwikkelingen te volgen en te bespreken. In vijf jaar
tijd groeide CEETTAR van elf naar achttien leden in zestien Europese landen. Ook verlegden we de focus
van oorspronkelijk agrarisch loonwerk naar bosbouw, cultuurtechniek en grondverzet en dat geeft ons in
houdelijk meer body en draagvlak bij andere, nationale organisaties, een breder netwerk en meer aange
sloten leden. Vandaar ook de nieuwe invulling van de bestuurlijke organisatie, die mij b
 eter ondersteunt
in mijn contacten in Brussel. Daarbij komt de nadruk nog sterker te liggen op externe vertegenwoordiging
richting politiek, beleidsmakers en andere brancheorganisaties. In 2020 moet CEETTAR bij zoveel mogelijk
relevante instanties nog beter bekend en vertegenwoordigd zijn als de Europese thuisbasis en het leidende
platform op gebied van agrarisch loonwerk, bosbouw, grondverzet en cultuurtechniek.”
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geworden in aantallen (via landelijke organisaties) aange
sloten landen en bedrijven. Dat is noodzaak, want als je niet
meer dan de helft van de Europese lidstaten vertegenwoor
digt, tel je in Brussel niet echt mee.
De grote lijnen van de ontwikkeling van CEETTAR in de af
gelopen vijftien jaar zijn sterk geregisseerd door nationale
organisaties als BLU (Duitsland), FNEDT (Frankrijk), CUMELA
Nederland, Landbouwservice (België), DM&E (Denemarken),
CAI/Unima (Italië) en sinds 2015 Koneyrittäjät (Finland). An
dere sterke partijen zijn de organisaties uit het Verenigd Ko
ninkrijk (NAAC), Spanje (Asemfo), Zweden (LSM/Skogsentre
penoren) en sinds kort Ierland (FCI). Loonwerkersorganisaties
uit andere lidstaten zijn soms te klein van omvang om zich te
kunnen richten op CEETTAR. Zo zijn Polen, Bulgarije en Slo
wakije wel lid, nemen ze deel aan algemene ledenvergade
ringen en maken ze via CEETTAR gebruik van het netwerk
met andere Europese organisaties en landelijke belangenbe
hartigers. Er zijn ook aspirant-leden, zoals Portugal, Oosten
rijk, Letland en Noorwegen.

Internationaal samenwerken
Hoewel het secretariaat van CEETTAR een eenmansleger is,
dat door directeur Eric Drésin - vanaf november 2017 komt
Veronique Luijten er als secretariaatsmedewerker bij - wordt
bemenst, worden er in Brussel bergen werk verzet. Dat is mo
gelijk doordat de leden van het dagelijks bestuur ook verant
woordelijk zijn voor eigen dossiers: Agrarisch loonwerk,
Cultuurtechniek & Grondverzet, Bosbouw en de ‘CEETTARbrede’ dossiers als Verkeer & V
 ervoer en Bedrijfsvoering (eco
nomie, big data en automatisering). Zij kunnen terugvallen
op nationale experts, bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers
van CUMELA Nederland, en er wordt één of tweemaal per
jaar overleg gevoerd.
De dossierhouders nemen ook deel aan expertoverleg. Zo
heeft CEETTAR zitting in zogenaamde Civil Dialogue Groups
(CDG), adviesgroepen ten behoeve van beleidsontwikkeling
voor de Europese Unie. CUMELA Nederland trekt hier het
dossier Rural Development (plattelandsontwikkeling), waar
in onder andere de besteding van de Europese GLB-land
bouwsubsidies wordt besproken. Onze Finse en Franse col
lega’s nemen het voortouw in de CDG Forestry (bosbouw),
terwijl de Italianen en Fransen de CDG Agrarisch beleid voor
hun rekening nemen. Daarnaast neemt CEETTAR deel aan
overleg op ambtelijk niveau, bijvoorbeeld over oneerlijke
concurrentieverhoudingen door arbeidsvoorwaarden en
subsidieregelingen voor boeren, tuinders en boswerkers
(GLB-POP-subsidies, brandstofaccijnzen), over verkeer en
vervoer (ABS-beremming op trekkers), over ondernemen op
een leefbaar platteland (bereikbaarheid via internet, in
stroom medewerkers) en innovaties (drones, big data,
precisie(land)bouw) en duurzaamheid (zoals biomassa).
TEKST: Michiel Pouwels
FOTO’S: CUMELA Communicatie

Op bezoek bij Europarlementariër en
boer Jan Huitema van de liberale fractie
in het parlementsgebouw. Een prima
bijeenkomst, waar ruim anderhalf uur
werd gediscussieerd over allerlei vragen
over het Europees landbouwbeleid, POPsubsidies, Europese regelgeving voor mest,
over ondernemen op het platteland, over
aanbestedingsbeleid en over wat een Eu
roparlementariër zo allemaal doet tijdens
de werkweek in Brussel.

Profiel CEETTAR
Dagelijks bestuur
• Klaus Pentzlin, Lohnunternehmen Pentzlin (D), voorzitter,
dossier Agrarisch loonwerk
• Johan van Bosch, Landbouwservice (B), penningmeester
• Simo Jaakkola, Koneyrittäjät (F), bestuurslid, dossier Bosbouw & Biomassa
• Laure Toulouse, FNEDT (F), bestuurslid, dossier Agrarisch loonwerk
• Bent-Juul Jorgenson, DM&E (Den), bestuurslid, dossier Economie & Data
• Michiel Pouwels, CUMELA Nederland, bestuurslid,
dossier Grondverzet & Cultuurtechniek
• Eric Drésin, CEETTAR, secretaris
Samenwerkingen en netwerken
• COPA-Cogepa: Europese organisatie van boeren en tuinders en coöperaties
• CEMA: fabrikanten van landbouwmaterieel
• EOS: Europese houtverwerkers
• EMSA: European Mobile Seed Association
• CECE: fabrikanten van bouwmachines en gereedschappen
• Climmar: Europese dealers van land- en tuinbouwmachines
• Elca: hoveniers en groenvoorzieners
• RED: The Rural Network
• EMU: Europese Metaal Unie
• Diverse nationale organisaties, zoals in Nederland Fedecom, BMWT
Beleidsonderwerpen 2016-2020, nationaal en Europees
• Sectorprofilering: herkenning en erkenning
• Eerlijke concurrentieverhoudingen en GLB na 2020
• Bedrijfskundige ontwikkeling (financierbaarheid)
• Verkeersregelgeving en wettelijke eisen aan machines
• ‘Smart farming’ (precisielandbouw, big data, automatisering)
• Schone energie
Meer weten?
Internet: www.ceettar.eu
E-mail: ceettar@ceettar.eu

GRONDIG 6 2017

57

