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Talloze Chinese zuivelbedrijven gaan ten onder aan nieuwe, dure eisen die het imago van de
sector moeten oppoetsen. Ook de Nederlandse ondernemer Marc de Ruiter wordt getroffen.

'Het is te zot voor woorden', zegt Marc de Ruiter. De eigenaar van kaasproducent Yellow
Valley, in de Chinese provincie Shanxi, is woedend op de overheid. Hij moet zijn deuren sluiten.
Financieel gaat het uitstekend, maar het zijn nieuwe regels die zijn kaasmakerij in het nauw
brengen. De Chinese regering verplicht hem een testlaboratorium aan te schaffen. Kosten
omgerekend € 250.000. Dat kan Yellow Valley niet opbrengen.

Hij staat niet alleen. Honderden zuivelbedrijven in China houden door nieuwe regelgeving op te
bestaan. De Chinese regering reorganiseert de sector na een reeks schandalen. Met melamine
vergiftigd melkpoeder leidde in 2008 tot de dood van zes kinderen en maakte bijna 300.000
andere ziek. Sindsdien kampt de sector met afnemende vraag en is de import van melkpoeder
sterk toegenomen. De overheid hoopt met de verplichte testapparatuur het imago van de
zuivelsector op te krikken.

Te zot

'Het gaat alleen maar om het imago', constateert De Ruiter. 'Elk zuivelbedrijf, groot en klein,
wordt verplicht peperdure professionele apparatuur aan te schaffen, hoe gezond het ook is. Wie
zegt me dat daarmee de problemen in de sector verdwijnen? Wat als niemand de apparatuur
gaat gebruiken? Het is echt te zot voor woorden.'

De Ruiter vreest dat vooral kleine, gezonde bedrijven slachtoffer worden van de nieuwe regels.
'Terwijl iedereen weet dat de grote bedrijven het schandaal hebben veroorzaakt. Wij maken al
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jaren Gouda-kazen. We waren de eerste in China en pionier. Daarvoor hebben we wereldwijd
veel aandacht gekregen. Dat is toch goede reclame voor China? Dat maken ze nu in één keer
kapot.'

Geen enkele compensatie

Hij draaide vorig jaar € 150.000 omzet en heeft € 250.000 in Yellow Valley gestoken. 'Ik kan me
een investering van nog eens € 250.000 niet veroorloven. Ook zou ik extra personeel moeten
aannemen, want de hele productie moet worden getest. Daarom moest ik per 1 april de
productie stilleggen. Ik mag de kazen die er liggen verkopen, daarna is het hier afgelopen.'

De Nederlander denkt alleen met radicale stappen overeind te kunnen blijven. 'Ik kan
aansluiting zoeken bij een lokaal zuivelbedrijf, maar dan moet mijn bedrijf verhuizen. Dat gaat
veel geld kosten. Mijn onderhandelingspositie is zwak, omdat ik mijn licentie om kaas te
produceren niet meer heb. Ik krijg geen enkele compensatie.'

Betere manieren

Volgens De Ruiter zijn er betere manieren om de problemen aan te pakken. 'De overheid zou
een klein deel van de investeringen kunnen gebruiken om enkele grote testlaboratoria op te
richten die steekproeven nemen. Zo bereik je ook dat de grootste producenten het vaakst
worden gecontroleerd. Wat de overheid nu doet, is tegen alle bedrijven zeggen "controleer
jezelf maar", maar niemand controleert of dat gebeurt. Een overheidsambtenaar heeft me
gezegd dat het hem niet kan schelen of ik de nieuwe apparatuur gebruik of niet, als ik het maar
aanschaf.'

De 'draconische maatregelen' zijn volgens hem heel slecht voor het ondernemersklimaat voor
het mkb. Grote bedrijven worden geholpen, terwijl juist zij de problemen hebben veroorzaakt.
Moet je als klein buitenlands bedrijf nog wel in China gaan investeren?'
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