KENGETALLEN PADDENSTOELENSECTOR EN FAIR PRODUCE
PRODUCTIE
CHAMPIGNONS

260 miljoen kilo
(versmarkt + industrie)

DEKKING FAIR PRODUCE IN DE SECTOR
Per 1 september 2020

Aantal gecertificeerde telers: 98 (95%)
Aantal gecertificeerde handelaren: 19
Fair Produce gecertificeerde uitzendbureaus: 32

NL SUPERMARKTVERKOOP PADDENSTOELEN
Op basis van verkocht volume (24 miljoen kilo 2019)

ROL VAN NEDERLAND
WERELDWIJD

Nederland is na Polen de tweede
exporteur van champignons wereldwijd.
Nederland is goed voor 15% van de
wereldwijde export van
verse champignons.
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AFZET
Afzet verse Nederlandse
champignons in 2019 rond
95 miljoen kilo.
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1. Nederland (35%)
2. Duitsland (24%)
3. België (16%)
4. Verenigd Koninkrijk (11%)
Cijfers 2019
Bron: GroentenFruit Huis

Fair Produce

Stichting Fair Produce staat voor goed werkgeverschap in de paddenstoelensector. Het gaat daarbij om
het toepassen en naleven van alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en huisvesting door
telers, handelaren en uitzendbureaus actief in de Nederlandse paddenstoelensector. Onafhankelijke
certificerende instellingen controleren jaarlijks intensief. In Nederland geteelde paddenstoelen mogen
uitsluitend onder het keurmerk Fair Produce verkocht worden, mits alle betrokken partijen (teler,
handelaar en uitzendbureau) het keurmerk hebben. Certificerende Instellingen kunnen zich door de Raad
voor Accreditatie laten accrediteren voor het Fair Produce schema. Fair Produce is gebenchmarked met de
GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP).

Oorsprong

Stichting Fair Produce is in 2011 opgericht op initiatief van
werkgeversorganisaties LTO Nederland en GroentenFruit Huis
en de vakbonden FNV en CNV na berichten over
arbeidsuitbuiting in de paddenstoelenteelt. Deze partijen
vormen het bestuur onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter. Een College van Deskundigen is verantwoordelijk
voor de kwaliteit en de praktische toepasbaarheid van de
normen.

Hoe werkt Fair Produce?

Telers en handelsbedrijven geven een certificerende instelling
opdracht voor een audit. Zij hebben keuze uit 5 certificerende
instellingen. Deze controleren op onder meer een correcte
uitvoering van de personeels- en loonadministratie,
inhoudingen, betalingen loonheffingen en pensioenpremies,
urenregistratie, goederenstroom en huisvesting. Een gesprek
met enkele werknemers is standaard onderdeel van de audit.
De certificerende instelling geeft op basis van de audit en
na eventuele herstelmaatregelen het Keurmerk Fair Produce
af voor een periode van 12 maanden. Aan alle normen en
reglementen van Fair Produce moet zijn voldaan.

Financiering Fair Produce

Fair Produce wordt gefinancierd door bijdragen van
ketenpartijen. Telers en handelaren betalen jaarlijks een
bijdrage op basis van de geproduceerde hoeveelheid of
verhandelde waarde aan paddenstoelen. Uitzendbureaus
betalen een vast bedrag per jaar.

WAARIN ONDERSCHEIDT
FAIR PRODUCE ZICH?
• Het is een ketenkeurmerk
• Onafhankelijk en privaat
• Teler, handel en
uitzendbureau worden
gecontroleerd
• Specifiek voor de
paddenstoelensector

CERTIFICERENDE
INSTELLINGEN
• Bureau Cicero (uitzendbureaus)
• Control Union
Certifications B.V. (teelt en handel)
• MPS-Ecas (teelt en handel)
• SGS (teelt en handel)
• Tüv Nord/Qualitatis
(uitzendbureaus)

Kijk voor meer informatie op www.fairproduce.nl

