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C O L U M N

Stabiliteit voor de zoetwarenbranche in onrustige tijden
In mijn vorige column schreef ik dat de Brexit weleens een feit 
zou zijn. Niets is minder waar. Eind maart was de oorspron-

kelijke Brexit-datum, maar opnieuw kwam het 
Britse parlement niet tot een besluit over de 

voorwaarden. Ik zie dit alles met verbazing 
aan. Hoe kun je als Britse parlementariër 
partijbelangen voor laten gaan op lands-
belangen en een volk meesleuren in de 
afgrond? Het is mij een raadsel. Nog 
zorgwekkender is het als je je realiseert 
dat de Brexiteers geen enkel idee hadden 
hoe een Brexit er moest uit zien en wat 

de gevolgen er van waren toen ze zo fel 
campagne voerden voor hun felbegeerde 
exit. Wat er diende te gebeuren met de grens 
tussen Ierland en Noord-Ierland was nooit 
overdacht. Donald Tusk, de EU president, 

heeft deze stupiditeit mooi verwoord: “By the 
way, I've been wondering what a special place 
in the hell looks like for the people who promo-

ted Brexit without even a sketch of a plan 
how to carry it out safely.” 

Het begint een lachwek-
kend verhaal te wor-

den, maar helaas 
zijn de gevolgen 

voor de Britten 
en ons te groot 

om er echt 
over te 

lachen. 
Een 

harde Brexit zorgt voor veel problemen. U heeft er al lang bij stil 
gestaan wat de gevolgen voor uw bedrijf kunnen zijn. In Brussel 
is men ‘klaar’ met de soap van het Lagerhuis en de bereidheid 
om hen tegemoet te komen neemt met de dag af. De Britten 
zullen zelf hun probleem moeten oplossen. Iedereen ondervindt 
schade, maar naar verwachting de Britten het meeste. In Neder-
land hebben we ook een politieke partij die graag een Nexit wil. 
Dit is een niet-realistisch scenario en men beseft daar niet hoe 
belangrijk de EU voor Nederland is. In alleen al onze koek- en 
zoetwarenbranche is naar verwachting zeventig procent van de 
productie bestemd voor de export. Bij een uittreden uit de EU 
zal dit voor een catastrofe zorgen in onze industrie. Een onzalig 
idee dus.
Brexit-instabiliteit en onzekerheid zijn niet goed voor de burger, 
voor de economie en voor het bedrijfsleven. Maar niet alleen 
Brexit zorgt voor onzekerheid. Ook thema’s als het klimaat-
akkoord, de komende Europese Verkiezingen en de politieke 
aardverschuivingen bij de Provinciale Verkiezingen. 
Tussen al deze onzekerheden hebben wij binnen onze sector 
stabiliteit gecreëerd voor de komende twee jaar dankzij een 
CAO voor de zoetwarenindustrie (koek, snoep en chocolade). 
Een tweejarige CAO in tijden van onrust is niets minder dan 
een zegen. We weten waar we aan toe zijn, zowel de werkgever 
als de werknemer. Het resultaat is goed: in 2019 drie procent 
salarisverhoging en in 2020 nog eens 2,5 procent; een prima 
afspraak, vooral omdat in het bijzonder het FNV hoog inzette 
met een verhoging van vijf procent in 2019.
Het bereikte resultaat is een compliment voor de mensen die 
namens de bedrijven onderhandeld hebben met de vakbonden. 
Ik zeg hier specifiek de bedrijven en niet de werkgevers. Het is 
namelijk een groot misverstand dat alleen de vakbonden voor 
de werknemers zouden opkomen. De werknemers zijn en blijven 
de belangrijkste asset van een bedrijf. Zonder werknemers 
geen bedrijf. Het idee dat de onderhandelingscommissie van 
de VBZ alleen voor de belangen van de bedrijven en niet van 
de werknemers opkomt, is eenvoudigweg niet waar en ronduit 

achterhaald. De vakbonden hebben absoluut hun waarde 
als sparringpartner met de focus op de werknemers. Samen 
kom je zo tot het beste resultaat voor onze bedrijven, zowel 
werkgevers én werknemers.
Ik ben benieuwd waar we bij de volgende uitgave van Con-

sudel in de Brexit-soap zijn beland. Eén ding is zeker: in onze 
branche hebben we de komende twee jaar de zoete zekerheid 

wat betreft arbeidsvoorwaarden en weten we waar we aan toe 
zijn. Voor de slachtoffers van de Brexit is dit nog maar de vraag: 
een bittere werkelijkheid.
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