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Datum

21 mei 2013
Ons kenmerk

3410721
Uw kenmerk

-

Geachte meneer Altundal,
Bij brief van 1 mei 2013, ingekomen op 1 mei 2013, heeft u namens de SP
fractie op grond van het Reglement van Orde voor de Provinciale Staten
schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

Mw. M.P.M. Siemensma
Directie

Economie & Mobiliteit
Telefoon

(073) 681 26 82

Uw vragen zijn gebaseerd op een artikel op Foodlog.nl en (volgens uw eigen
schrijven) mede op basis van geruchten in de markt.

Fax

(073) 680 76 47
Bijlage(n)

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

E-mail

1. Bent u het met de SP-fractie eens dat de vraag gerechtvaardigd is - vanwege het grote
economische en maatschappelijke belang van de agro-industrie voor Brabant - hoe en onder
wiens verantwoordelijkheid de ineenstorting van Vion kon gebeuren? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: Nee. De provincie heeft geen rol in het beoordelen van de
bedrijfseconomische gang van zaken van VION.

MSiemensma@brabant.nl

2. Zo ja, gaat u deze vraag aan Vion en ZLTO stellen en ook via andere kanalen een
antwoord op deze vraag zoeken? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 1.
3. Bent u bereid het antwoord op deze vraag met Provinciale Staten te delen? Zo niet, waarom
niet?
Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 1
Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

4. Het personeel van Vion bestaat bij sommige vestigingen voor een groot deel uit flexwerkers en
arbeidsmigranten en slechts voor een klein deel uit vaste medewerkers die in Nederland zijn
ingezeten. Bent u het met de SP-fractie eens dat deze scheve verhouding maatschappelijk en
economisch ongewenst is? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: Het geven van een oordeel over het personeelsbeleid van VION is
geen provinciale taak. Voor zover wij dit kunnen beoordelen, houdt VION zich
aan de geldende wet- en regelgeving.
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5. Klopt het dat de raad van bestuur van de Engelse bedrijvengroep die in 2008 door Vion
werd overgenomen van Vion een bonus kreeg van €4,5 miljoen?
Antwoord: Dat is bij ons niet bekend.
6. Klopt het dat deze raad van bestuur sinds 2008 elk jaar een vaste vergoeding van ruim €1
miljoen heeft ontvangen?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5.
7. Bent u het met de SP-fractie eens dat de in vraag 3, 4 en 5 genoemde data voorbeelden van
mismanagement zijn? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: De provincie heeft geen oordeel over de bedrijfseconomische gang
van zaken bij VION.
8. Bespreekt u de situatie rond Vion en de ZLTO met de regiegroep voor de verduurzaming van
de agrofoodsector?
Antwoord: Nee. Wij volgen continu de ontwikkelingen welke mogelijk van
belang kunnen zijn voor de economie. Daar waar deze ontwikkelingen leiden
tot negatieve gevolgen, proberen wij deze te beperken. Daar waar deze
ontwikkelingen leiden tot positieve gevolgen, proberen wij deze te versterken.
Deze ontwikkelingen bespreken we niet specifiek met de regiegroep, maar met
de stakeholders in het kader van het Innovatieprogramma Agrofood Brabant
2020.
9. De voorzitter van deze regiegroep, Daan van Doorn, was tevens de drijvende kracht – samen
met voormalig ZLTO-voorman Antoon Vermeer- van de overname van de Engelse
verlieslijdende bedrijven en van de snelle groei van Vion, betaald met kapitaal van Brabantse
boeren. Gaat u dit -en de hele situatie waarin Vion verkeert- met de heer van Doorn bespreken?
Zo niet, waarom niet?
Antwoord: Nee. Wij praten uitsluitend met de heer Van Doorn in zijn huidige
rol als voorzitter van de regiegroep.
10. Gaat u ook met de heer van Doorn bespreken op welke manieren de economische verliezen
voor Brabantse boeren en werknemers en de maatschappelijke schade voor Brabant zoveel
mogelijk kunnen worden opgevangen en -indien enigszins mogelijk- kunnen worden afgewenteld
op de veroorzakers van de schade? Zo niet, waarom niet?
Antwoord: Nee. Wij zien hier geen rol voor de provincie weggelegd.
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11. Bent u bereid om dezelfde vraag te bespreken met de Rabobank en het consortium van
buitenlandse banken dat enig aandeelhouder ZLTO nu heeft gedwongen om de resterende
rendabele onderdelen te scheiden van een niet meer te redden slachterij?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 10.
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12. Welke analyse maakt u zelf van de oorzaken van het dreigende failliet van Vion?
Antwoord: Een dreigend faillissement is ons niet bekend. Wel mag duidelijk zijn
dat VION, respectievelijk de slachterijen in economisch zwaar weer verkeren.
13. Heeft de ZLTO zich gemeld bij uw college met de vraag om steun? Zo ja, welke steun
wordt gevraagd en wat is uw reactie op dit verzoek?
Antwoord: Nee.
14. Welke gevolgen heeft het failliet van de Vion voor de Brabantse varkenssector volgens u?
Antwoord: Een dreigend faillissement is ons niet bekend. Speculeren achten wij
niet zinvol.
15. Hoeveel Brabantse arbeidsplaatsen zijn in het geding bij het verlies van de slachterij?
Voor deze vraag verwijzen wij u naar de persberichten van VION van 19
november 2012 en 23 januari en 24 april 2013
(www.vionfoodgroup.com/nieuws-persberichten).
In het persbericht van 24 april 2013 wordt aangegeven dat VION begin 2013
circa 21.000 medewerkers telde. VION Food heeft circa 14.000 medewerkers.
VION Ingredients heeft circa 6.000 medewerkers. Zoals VION ook in haar
berichtgeving op 19 november 2012 en 23 januari 2013 heeft aangegeven zal
de Holding in omvang verder worden teruggebracht. Een aantal
ondersteunende service-activiteiten, dat tot nu toe door de Holding werd
verricht, wordt onderdeel van de operationele activiteiten van Food
respectievelijk Ingredients.
16. Bent u van plan om samen met VION, ZLTO en de bonden te onderzoeken op welke
manier zoveel mogelijk arbeidsplaatsen kunnen worden gered?
Antwoord: Nee. Het arbeidsmarktbeleid van de provincie streeft een
evenwichtige aanpak binnen het hele agrofoodcluster na.
17. Hebben de situatie waarin Vion verkeert en de gevolgen ervan voor de ZLTO consequenties
voor de deelneming van de ZLTO in de TOM en zo ja, welke?
Antwoord: Ons is niets bekend over mogelijke consequenties voor de
deelneming van de ZLTO in de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij.
18. Hebben de structurele problemen bij Vion gevolgen voor uw visie op de ontwikkeling van de
agrofoodsector in Brabant en zo ja, welke?
Antwoord: Nee en Ja.
Nee. De ontwikkelingen bevestigen onze eerdere analyse en de analyse van
externe deskundigen dat verduurzaming, waardecreatie en de ontwikkelingen
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van nieuwe product-marktcombinaties van belang is voor de agrofoodsector (zie
hiervoor ook het antwoord op vraag 19).
Ja. Het is onbekend wie de divisie ingredients geheel of gedeeltelijk over gaat
nemen. Gezien het belang van deze divisie voor de Brabantse economie,
houden wij hierover contact met de ZLTO.
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19. Bent u het met de SP-fractie eens dat het Vion-drama veel Brabantse werknemers en
boeren ernstig dupeert en dus eens te meer onderstreept dat er dringend en met man en macht nú
moet worden gewerkt aan fundamenteel andere bedrijfs-, verdien- en ketenmodellen? Zo niet,
waarom niet?
Antwoord: Wij zijn van mening dat het huidige economisch verdienmodel,
geen duurzaam perspectief biedt en dat innovatie op drie niveaus nodig is:
1. verduurzaming en maatschappelijke legitimatie van de landbouw, o.a.
ondersteunend aan de acties van het Verbond van Den Bosch, waarbij alle
partners uit de keten een rol hebben;
2. andere en nieuwe verdienmodellen voor de totale agrofood, o.a.
combinaties met productie van energie, zorg, benutting reststromen, etc.;
3. nieuwe product-marktcombinaties voor het totale agrofoodcluster, met
hoge toegevoegde waarde en met een hoge kennisintensiteit.
20. Als u het hiermee wel eens bent, kunnen Provinciale Staten dan concrete voorstellen daartoe
tegemoet zien in uw aanstaande Statenvoorstel over agrofood?
Antwoord: In de concept Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 en het
Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 zijn concrete acties opgenomen
om te komen tot verduurzaming en vernieuwing binnen het agrofoodcluster, in
het bijzonder binnen de primaire sector.
De uitvoeringsagenda en het innovatieprogramma worden op 31 mei a.s.
behandeld in de commissie TSP.
Op 21 juni kunt u bij de Voorjaarsnota beslissen over het beschikbaar stellen
van financiële middelen voor de uitvoering van het Innovatieprogramma
Agrofood Brabant 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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