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Geachte heer Roemer,  
 

Recent hebben we als bestuur van de Stichting Fair Produce kennisgenomen van 
de eerste aanbevelingen van het aanjaagteam Arbeidsmigranten. Wij juichen het 
toe dat er meer aandacht komt voor de positie van arbeidsmigranten. Graag 

informeren wij u over het keurmerk Fair Produce en met name de resultaten die 
in de afgelopen jaren zijn geboekt. We zijn van mening dat intensieve en 

consequente zelfregulering binnen sectoren een effectieve wijze is om misstanden 
aan te pakken respectievelijk te voorkomen. 
 

In de paddenstoelensector hebben sociale partners (LTO, GroentenFruit Huis, CNV 
Vakmensen, FNV) in 2011 het initiatief genomen om problemen rondom beloning, 

huisvesting en arbeidsomstandigheden van (buitenlandse) werknemers aan te 
pakken. Partijen hebben voor deze aanpak het Fair Produce keurmerk 

(www.fairproduce.nl) ontwikkeld dat inmiddels is geaccrediteerd door de Raad 
voor Accreditatie.  Het keurmerk Fair Produce garandeert dat werknemers, die in 
dienst zijn bij werkgevers die het keurmerk mogen voeren, een eerlijk loon 

krijgen gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, beschikken over goede 
huisvesting en werken onder goede omstandigheden.  

 
Om het Fair Produce keurmerk te verkrijgen en te behouden wordt bij telers, 
handelaren én uitzendbureaus actief gecontroleerd door onafhankelijke 

certificerende instellingen of de beloning in orde is, de huisvesting in orde is en er 
geen sprake is van aangenomen werk en inzet van ZZP-ers. Juist die laatste twee 

zaken hebben er in het verleden toe geleid dat er misstanden ontstonden, iets wat 
nu effectief bestreden wordt. 
 

Inmiddels is ruim 90% van de sector gecertificeerd en zijn er op de aspecten die 
onder het Fair Produce keurmerk vallen al jaren geen misstanden geconstateerd.  

 
De reden van het succes van Fair Produce is gelegen in het feit dat er sprake is 
van een ketenkeurmerk. Alle betrokken schakels in de keten, dus zowel de 

teeltbedrijven als de handelsbedrijven en de uitzendbureaus, dienen gecertificeerd 
te zijn. Daarbij komt ook dat sommige retail organisaties eisen dat leveranciers 

van paddenstoelen het Fair Produce keurmerk hebben.  
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We zijn er van overtuigd dat deze eis vanuit opdrachtgevers/afnemers cruciaal is 
geweest voor het succes van Fair Produce.  

 
We adviseren u dan ook om bij zelfregulering altijd te kiezen voor de 

ketenbenadering inclusief opdrachtgever/afnemer!  
 
Graag bieden we u en het aanjaagteam onze expertise en ervaring aan en gaan 

hierover graag in gesprek. 
 

Met vriendelijke groet,  
Stichting Fair Produce Nederland 

 

U. Schnier, voorzitter



 


