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-Van:
^jVerzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

5.17
iMasmsmtamna

donderdag 21 januari 2016 9:58

RE: Contactpersonen en inleesmateriaal

Beste

Dank voor het sturen hiervan. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik deze versie naar beide stuurgroepen gestuurd. 
Benieuwd naar hun reacties. Wij kijken in de tussentijd ook nog even naar genoemde passage in tekstbox 3.

Groet,

------Oorspronkelijk bericht-
Van: ■
Verzoiiden: woensdag 18^nuari 

j^Aan: ^

Onderwerp: RETContirt^rsonen en inleesmateriaal

l@wur.nl]

srbij de ’ • ^ opin^^^er^^ommen^renziji^^werict^^^ijla
pSSi3.ï%:

Ik stuur het rapport bij ons de organisatie in, waardoor sowieso de eerste vier pagina's netjes opgemaakt en 
ingevuld gaan worden, Verder zal mijn leidinggevende zijn licht over het geschrevene laten schijnen, teneinde 
goedkeuring eraan te verlenen. •

Sturen jullie deze versie nog een laatste keer door naar de twee stuurgroepen? Of willen jullie dat ik dit doe?

Dank jullie wel, en met vriendelijke groet.

Van:
Verzon3ënT7nâan3agl[fjânuari 2016 13:36 

CC:
Onderwerp: RÉ: Contactpersonen en inj^n^eriaal

Beste



..>1omenteel ben ik bezig met het verwerken van de laatste commentaren en opmerkingen van de stuurgroepleden 
I op het conceptrapport 'Eerlijke Handelspraktijken'. Morgen wil ik dan deze laatste versie naar het Ministerie 

i. doorsturen (waarna de twee stuurgroepen er nog één keer een blik op kunnen werpen). Tegelijkertijd wil ik
'ÏEI-SlicÏtiJfrvSSn'fktoord

bank en groet,

From^-
Se^^^nd^^décember 2015 13:4l 

Cc:

l@minez.nl]

Subject: RE: Contacfpêreonen enMnleismateriaal 

Hallo nm
Het overleg is bij EZ en begint om 13.30 en hebben ruim ingepland tot 16 uur. Maar zou ook eerder klaar kunnen

Zou fijn zijn als je wat kan regelen, we horen het wel.

Groet,

CC:

j@wur.nl]

Onderwerp: RE: Contart^rsonen en inTëësmSeriaal

Idd. fijn dat de stuurgroep met één geïntegreerde versie komt waarin hun opmerkingen / wijzigingen etc. vermeld 
staan. Ben er wel benieuwd naar. Tijdens de interviews kwam naar voren dat ze onderling hun antwoorden etc al

IHn stond, d|em|e dar bbk bis bbsib.aJ.ns het

Hoe laat en waar is het stu van di. 5 januari?

Dank en groet,

From: J"' 
k Sent : vrpag" 1 
FTo:

Cc: ____
SubjectTRETTontactpers^nen en inleesrn'atëriaal

l@minez.nl]

Hallo

Dank voor je snelle reactie.

.........

.Müll

Zou inderdaad mooi zijn als je dan een volgende versie klaar hebt voor 5 januari. Qua planning hebben we simpel 
gezegd zo snel mogelijk na 5 januari de kamerbrief met evaluaties de deur uit.

Is het daarom een idee dat jij ook aanwezig gaat zijn op 5 januari? Dan ka je uit eerste hand de reacties van de ‘ 
stuurgroep horen en kunnen we daarna sneller schakelen om alles af te ronden.

Groet,



f.w..

iVan: @wur.nl]
i.^Vérzonaen: donderdag 10 diœmbër 201515:14

;^c-^arT—3.^,|)nderwerp;T^E: Contactpersonen enTrifeesl^eriaal

Dag UHI
' terugkoppeling. Vanzelfsprekend kunnen de geïnterviewden hun eigen verslag terugzien 

(ik dacht dat mijn cojega s die de interviews deden, dat al gedaan hadden. Zelf heb ik het Interview niet 1 
geda^ (en met i i voor de agrofoodsector)). Wat betreft het onvoldoende terugvinden van
inmviduele meningen en visies in het verslag: we hebben geprobeerd de rode lijn uit de vier Interviews fmet de 
sertor mode, tertiel en schoeisel) te halen, niet de afzonderlijke / specifieke standpunten. Door te zoeken naar de 
rode draad komt rn hetrappoi^ gedeelde mening van de stuurgroep naar voren, in plaats van de afëonderliike 
mening van de leden.

Afhankelijk van de hoeveelheid commentaar / opmerkingen etc. wil ik z.s.m. een nieuwe versie klaar hebben Ik 
weet alleen met of dit voor de kerst lukt. Maar tussen kerst en Oud&Nieuw moet lukken. Dan kan deze versie 
zowe naar de sertor agrofood, als naar de sector mode, textiel en schoeisel. Wanneer moet het rapport voor de 
Stas klaar zijn? Want als de stuurgroep agrofood op 5 januari bij elkaar komt, dan zullen we daarna ongetwijfeld 
we^nf hïïorkunneTriSten?^^^ verrichten. Kortom, hoe zit de beleidsmatige / politieke planning eruit, zodat

Nogmaals dank voor de waardevolle terugkoppeling!
Groet,

©minez.nl]Sent: donderdag IC decemBè'^OI^Bïs^^^"

Subject: RE: Contactpereoner^rnnleesmatenaai 

Hallo IHHi
We hebben gisteren overleg gehad met de stuurgroep mode, textiel en schoeisel.

■SSt
"5ÉSS'
:iiS

4



f.ri.

«
I

• i.4-

ÆÊ-

En wat zullen we doen met het stuk voor de stuurgroep agrofood?.Wil je een volgende versie maken voor 5 
januari zodat met hen een volgende versie kunnen bespreken?

Als je even wil overleggen hoor ik het wel.

Groet,

Verzonden: maandag 7 dëcërriWlw^a!?
Aan: :

üimm

[@wur,nl]

Onderwérp: RETContactp^onen en irifêSmateriaal 

^ag|Si
laatste stand van zaken flater dan gepland, excuses!).

Dank je wel alvast en groet,

From:

To: ippn -r j
Cc:

mcSubject: RE: Contactpersonen en iffÏeesmateriaal

Ha MK

Dank voor je snelle reactie! Is prima, dan hebben ze nog even tijd er naar te kijken. 

Groet,

Van: i“
Verzonden: maandag'f dècer^^^Ï?
Aan: ;

l@wur.nl]



■'..'..cc:

; Onderwerp: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal

rPag

„yve zijn volop aan het schrijven, en ik stuur je rond 13 uur de laatste stand van zaken toe. Is dat oké? 
Groet,

S: maandag 7 december 2il5 i0:56 .

To;

subject: re: centecpersonen en inleeamaterlaal

Ha

Nog steeds op schema? Heb je vandaag iets gereed dat we aan de leden van de stuurgroep kunnen sturen voor 
ons gesprek komende woensdag?

Alvast bedankt,

Groet,

■ï:ïe„de„:wee„sd.g 25 november 2015 tS:2S 

Aan:

Onde™erp:RE:Contactperao„enen:n,eeamater:aa,

Beate

Deze week ronden we de interviews af

'k streef ernaar om een eerste conceptversie in de week van 9 december gereed te hebben. Ik kan je op maa. 
7/12 toesturen wat er dan ligt (zodat de leden van de textiel-stuurgroep enige dagen leestijd hebben), .

. Kortom, op vr. 11/12 zal er een
vollediger versie liggen.

_ Helpt dit je verder? 
Groet,

S^dinadag 24 november 2015 17:50 

To- ■

sSbiect- RE c , «
Subject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste

Ik hoorde al geluiden dat jullie volop bezig zijn met de interviews. Dat Is mooi!

Ik had even een vraagje over de planning. Wij willen voor het einde van het jaar nog afsluitende bijenkomsten 
hebben met beide stuurgroepen.
Die met textiel staat op 9 december. Die met agrofood gaan we inplannen. Belde overleggen hebben echter niet 
zoveel zin als er geen concepten van de evaluatie zijn.

4»

Hoe ziet jouw planning er uit? Wanneer denk je concepten gereed te kunnen hebben?

Alvast bedankt,
Vr. gr.



.'..„Van: B|p
I Verzonden:‘rric: maandag 16 november

'ur.nl]

i-.^Aan:

f JJnderwerp: RÉ: Contactpersonen en inleesmateriaal

wneïnn^en^an k
we dus al.

Thanks en groet,

ebruik van 
die hebben

From: §
Sent: maandag 16 npvim

cci .
Subject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste ■■■I

@minez.nl]

stavaza van vorig jaar. Volgens mij had ik je die al gemaild met

f ^ ^ ,

Groet,

Van:
Verzonc 
Aan:
CC:____ _
Onderwérp:"RÉ: Contactpersonen en inleesmateriaal

: dinsda november
ur.nl]

gerust^een^gM"^''^^*^ bijgevoegd - zie bijlage. Mochten jullie nog aanvullingen, suggesties etc. hebben, geef

Tot slot: ik las ergens dat één van de taken van de stuurgroep is: het uitbrengen van èen geanonimiseerd 
jaarverslag over de toepassing van de gedragscode met kaderregeling. Weten jullie of dit jaarverslag al is 
uitgebracht, en of deze ter inzage is? j »

Tot zo ver even, groet.



^Jîrom: ______
iSent: dinsdag"

I-Jo: ...........
;;ÿc;
r-ISubject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal

iinez.nl]

Hoe gaat de voortgang van onderstaande?

Heb je al een beeld wanneer concept rapportages gereed zouden kunnen zijn?

Alvast bedankt,
Vr. gr.

Van: ______ _
Verzonden: woensgig'^g'öktober 2015 13:08 
Aan:
CC:, i _
Onderwerp: Contactpersonen en Inleesmateriaal

Beste

|@wur.nl<mailto:| *^(gwur.nl>)'

Zie bijgaand wat documenten die de context schetsen waarbinnen ie het vraaostuk kan niaatspn

1=.-

Laat het vooral weten als ik nog iets voor je kan doen of als je wilt overleggen. 

Met vriendelijke groet.

I
Directie Mededinging en Consumenten
06 _____

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. .
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.



•Pit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
labusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

I De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
, :Yerbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Jhis message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusi^evehjk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's ' 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eiectronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u i^s gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's > 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

f^^ssage may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
^message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusævelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.



I-J

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

5.18
donderdag 21 Januari 2016 10:01

FW: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag
uiterlijk dinsdag 26 Januari reactie
Gedragscode eerlijke handelspraktiJken_H8U_versie3.docx

Heren,

Zie bijgaand een laatste concept versie van de evaluatie van piiots gedragscode eerlijke handelspraktijken. Deze 
evaluatie heb ik naar beide stuurgroepen gestuurd voor een laatste commentaarronde (zie onder de mail aan de 
stuurgroep agro). Mochten jullie nog commentaar en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dat graag van jullie. Die 
moeten dan wel van feitelijke aard zijn, omdat de evaluatie van de stuurgroepen zeif is. Voor een politiek oordeel 
of een nadere reactie hebben wij daarvoor de ruimte in de Kamerbrief. Met die Kamerbrief zijn we trouwens bezig. 
Een eerste concept daarvan kunnen jullie op korte termijn tegemoet zien.

Groet,

Van:i |
Verzonden: donderdag 21 Januari 2016 9:57 
Aan:
CC:
■:iP»

l7^ ■ @wur.nll:

Onderwerp: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 26 
januari reactie

Allen,

Dank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt, stuur ik 
jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke 
handelspraktijken (WUR/LEI heeft hierin juilie eerdere reacties verwerkt). Hopelijk weerspiegelt deze concept 
versie hoe jullie tegen de pilot aankijken, zowel de werking van de pilot als een mogelijk vervolg. Mochten er nog 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie. 
Het handigste is dat via de reply ail knop te doen. Uiteraard horen we ook graag wanneer jullie geen commentaar 
en/of opmerkingen hebben.

Ik zie jullie reacties graag uiterlijk dinsdag 26 januari tegemoet.
Bvd en groet.

Dirertit; M'-'docincjtfiCr en Consumenten I D-rectOït-int-GorifiraAl Enorfj o. Toif-rorn t*n Mecledi'iqincj I
inister-e vnn Economtsclio Zaken

ElHBWtelminez.nl
Mütisïe^^nr^C'

07oW^HH M 06



-vl 5.19
’Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 21 januari 2016 11:41

RE: Tweede versie kamerbrief 
Kamerbrief versie 2 opm 9H|docx

L'ï;
siîÂ

'li«a

Lijkt mij nuttig een volgende versie ook met Agro te delen, voordat we de lijn helemaal hebben uitgeschreven en 
zij iets anders zouden willen.

Groet,

Van: _______________
Verzonden: woensdag 20 januari 2016 15:39

Onderwerp: RE: Tweede versie kamerbrief

Ik heb naar je brief gekeken. Ik vond het al erg goed. Ik heb een paar suggesties in track changes opgenomen. 
Sommige zijn een kwestie van stijl, andere wijzigingen heb ik gedaan om wat meer structuur aan te brengen, 
zodat het makkelijker leesbaar wordt voor mensen met minder kennis van het dossier. Verder heb ik wat 
aanvullingen gedaan vanuit mijn kennis de afgelopen drie jaar op dit dossier.

Nu moeten we even afwachten in hoeverre de nieuwe versie van de evaluatie tot wijzigingen leidt. Verder moeten 
we deze brief afstemmen met de verschillende brancheorganisaties, de directie Europees Landbouwbeleid 
Voedselzekerheid en Visserij, voordat we de brief in de parafenronde kunnen doen. We moeten dan niet vergeten 
om ook een tweede, gelijkluidende brief, op te stellen voor de Eerste Kamer.

Ik denk dat het handig is als ^H|| nu eerst naar de brief kijkt, we vervolgens de laatste versie van de 
eindevaluatie verwerken en de brief daarna aan voorleggen.

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 18 januari 2016 14:38 
Aan: l§^^—— 
Onderwerp: Tweede versie kamerbrief

Hierbij de tweede versie van de kamerbrief, ik ben benieuwd naar jullie commentaar. 

Groet,



( 5.20
ri^Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

_____ ! @fnli.nl>
donderdag 21 januari 2016 15:26

l@wur.nl);__
RE: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag 
uiterlijk dinsdag 26 januari reactie
Gedragscode eerlijke handelspraktijken_^^versie3 - B^docx

Beste allen,

Enkele suggesties en opmerkingen van mij in bijgevoegd document.

Met vriendelijke groet,
Kind regards.

( +31 70 
+31 6

fnli.nl I voedingvooruit.nl | duurzamereten.nl | Twitter | Linkedin 

e-mail disclaimer

Van: ^jnez.nl]
Verzonden: donderdag 21 januari 2016 9:57

«fa*»pjwur.nl):
'

Onderwerp: Laatste conceptversie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 26 
januari reactie

Allen,

Dank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt stuur ik 
jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke 
handelspraktijken (WUR/LEI heeft hierin jullie eerdere reacties verwerkt). Hopelijk weerspiegelt deze concept 
versie hoe jullie tegen de pilot aankijken, zowel de werking van de pilot als een mogelijk vervolg. Mochten er nog 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie. 
Het handigste is dat via de reply all knop te doen. Uiteraard horen we ook graag wanneer jullie geen commentaar 
en/of opmerkingen hebben.

Ik zie jullie reacties graag uiterlijk dinsdag 26 januari tegemoet.
Bvd en groet,

• MeduiJinyioQ en Consumanien I Directoraal-Generaal Enerqie. Teleuom un Merlftclmninq I
Mit iitiene^ai^conori; isclt^^aken 
OrüHHIil M ®minez.nl



r.ri.

’X'
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. 'Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
jiiet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
jvordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
»verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



?
iX:

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

5.21
E.S.

dinsdag 26 januari 2016 13:00

Derde versie kamerbrief 
Kamerbrief versie 3.docx

Ha en

Hierbij de voorlopige derde versie van de kamerbrief. Ik heb jullie commentaar er zoveel mogelijk in verwerkt. ;

Groet,



j-p-i-

r

'vl

5.22

fVerzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Bljlagen:

Beste stuurgroepleden,'

dinsdag 26 januari 2016 18:42
“ @fnli.nl';

@wur.nl

RE: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: 
graag uiterlijk dinsdag 26 januari reactie
Gedragscode eerlijke handelspraktijkenJ|H|_versie3 opm |Jen f^ocx

Zie bijgaand de reactie van | 
versie?

8

[| en mij op het rapport.

Met vriendelijke groet,

^SBSÏftdinging en Consumenten

Van: rHHHliHHHHHHH 
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 17:53 
Aan:'i " i@fnli.nl'; p“ "
CC: llr

verwerk jij alle opmerkingen in een definitieve

i; @wur.nl
Onderwerp; Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 
26 januari reactie

Beste j I (en anderen),

Graag hoor ik hoe mijn opmerkingen verwerkt worden.

Groet,

■>>> "I 
Allen,

ji)minez.nl> 21-1-2016 9:56 >>>

Dank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt, stuur ik 
jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke 
handelspraktijken (WUR/LEI heeft hierin jullie eerdere reacties verwerkt). Hopelijk weerspiegelt deze concept 
versie hoe jullie tegen de pilot aankijken, zowel de werking van de pilot als een mogelijk vervolg. Mochten er nog 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie.



Het handigste is dat via de repiy ail knop te doen. Uiteraard horen we ook graag wanneer jullie geen commentaar 
en/of opmerkingen hebben.

r fk zie jullie reacties graag ulterlijk dinsdag 26 januari tegemoet.
Svd en groet,
o ,

11 Directie Mededinging en Consumenten I Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging I 
Ministerie van Economische Zaken 
T OTOMHHIi I M 06-'flHHBIi EMB^temlnez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



/Verzonden:

5.23

donderdag 28 januari 201616:16

'*@wur.nl
Onderwerp:

Beste

RE: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: 
graag uiterliJk dinsdag 26 januari reactie

Dank voor je reactie. Volgens mij zijn de meeste alinea's min of meer hetzelfde als in de vorige versie en is er 
weinig nieuws toegevoegdll^an me voorstellen dat waar nodig bronnen worden vermeld of dat passages 
worden verwijderd. HÉHB LEI/WUR zal daar nog contact met je over opnemen.

Mocht bovenstaande nog vragen oid oproepen dan ben ik uiteraard bereid hier nader van gedachten over te 
wisselen.
Groet,

Van;
Verzonden; dinsdag 26 januari 2016 17:53
Aan:
CC: m )wur.nl
Onderwerp: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 
26 januari reactie

Beste ten anderen).

Graag hoor ik hoe mijn opmerkingen verwerkt worden.

Groet,

i> 21-1-2016 9:56 >» 

1

>>> "I 
Allen,



f.«.

■■'-.I

Pank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt, stuur ik 
( jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke 
bandelspraktijken (WUR/LEI heeft hierin jullie eerdere reacties verwerkt). Hopelijk weerspiegelt deze concept 
versie hoe jullie tegen de pilot aankijken, zowel de werking van de pilot als een mogelijk vervolg. Mochten er nog 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie. 
Het handigste is dat via de reply all knop te doen. Uiteraard horen we ook graag wanneer jullie geen commentaar 
en/of opmerkingen hebben.

Ik zie jullie reacties graag uiterlijk dinsdag 26 januari tegemoet.
Bvd en groet.

jl Directie Mededinging en Consumenten I Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging I
Ministerie van Economische Zaken ________
T 070HH^B M I EUg?. ' ; 'S)minez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



•'■•-.I

5.24
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij'lagen:

Heren,

maandag 1 februari 2016 17:29

. Concept Kamerbrief vervolg pilots eerlijke handelspraktijken 
Concept Kamerbrief vervolg pilots OHP versie 1 feb 2016.docx

Zoals eerder aan jullie beloofd, stuur ik jullie bijgaand een concept Kamerbrief over de evaluatie van de pilots en 
een vervolg erop. We hebben het verslag van de Cie nog niet helemaal kunnen verwerken hierin, maar we vinden 
het belangrijk jullie te kunnen betrekken bij de richting die we op zouden willen.

Benieuwd wat jullie hiervan vinden.
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Bvd en groet,



f.«.

I

im»................ .

, Verzonden: 
Aan:
CC:

Onderwerp:

5.25

vrijdag 5 februari 2016 17:04
@wur.nl>

FW: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: 
graag uiterlijk dinsdag 26 januari reactie

Goed nieuws, 
Groet,

■■I
is akkoord! Zie hieronder.

I@cbl.nl]From: WIKKKttttKÊÊKÊKÊÊÊ
Sent: vrijdag 5 februari 2016 16:59
To: ^"WÊÊÊÊÊÊÊBÊT'^^
Subject: RE: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 
26 januari reactie

Beste

Dank voor je bericht.
Ik ben akkoord met de laatste versie.

Met vriendelijke groet,

>>>
Beste

~@wur.nl> 5-2-2016 16:12

Ik reageer nog even op 
'Gedragscode eerlijke handéispraktijken'

aangaande het rapport

*



f'iri*

■Julien we hierover nog even telefonisch contacten?
I •

i Dank en groet,

From; f5 > @£.bLnl1
Sent: dinsdag 26 januari 2016 17:53 ______
To: i@fnli.nl'; 'f 5 . .
Cc: i@minez.nl: i@mïnez.nl: «
Subject: Betr.: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiterlijk dinsdag 26 
januari reactie

Beste (en anderen),

lÏf”

Graag hoor ik hoe mijri opmerkingen verwerkt worden.

Groet,

■I ^minez.nl > 21-1-2016 9:56 > > >>>>
Allen,

Dank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt, stuur ik 
jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke 
handelspraktijken (WUR/LEI heeft hierin jullie eerdere reacties verwerkt). Hopelijk weerspiegelt deze concept 
versie hoe jullie tegen de pilot aankijken, zowel de werking van de pilot als een mogelijk vervolg. Mochten er nog 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie. 
Het handigste is dat vla de reply all knop te doen. Uiteraard horen we ook graag wanneer jullie geen commentaar 
en/of opmerkingen hebben.

Ik zie jullie reacties graag uiterlijk dinsdag 26 januari tegemoet. 
Bvd en groet.

_________ 11 Directie Mededinging en Consumenten i Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Mededinging I
Ministerie van Economische Zaken _______
T 070-BBBI I M OelBMH l E ■■■ill^minez.ni

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

2



.wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
^verwijderen.

' De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
' 'Ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.
this message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



■'■vl

,yan:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@wur.nl>
zondag 7 februari 2016 21:37

Gedragscode eerlijke handelspraktijken: Woord Vooraf 
Woord Vooraf en korte samenvatting - Gedragscode Eerlijke 
Handelspraktijken.docx

5.26

Ter informatie; aanzet tot het Woord Vooraf (ondertekend door de directeur van het LEI) en een zeer beknopte 
samenvatting, die op pag. 2 van het rapport komt.

Groet,



■-..t

5.27
Van:
Verzonden:
Àan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 8 februari 2016 13:30

Concept Kamerbrief vervolg pilots OHP versie 1 feb 2016.docx 
Concept Kamerbrief vervolg pilots OHP versie 1 feb 2016.docx

Dag BB en andere collega's van MC, 

Bijgaand het commentaar van I en mij op de TK-brief over oneerlijke handelspraktijken.

Belangrijkste punt is wat wij gaan doen met het meldpunt. Leuk om ondernemers de mogelijkheid te geven om 
een klacht in te dienen, maar wat gaan wij als EZ daar dan mee doen? Ik zou als ondernemer geen energie 
stoppen in het klagen zonder een follow up, zonder van mijn tijd. Een meldpunt schept verwachtingen, ook bij de 
TK.

Groet,

DGAN
ELW

Van:
Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 15:15
Aan:
Onderwerp: Concept Kamerbrief vervolg pilots OHP versie 1 feb 2016.docx

Hierbij een aantal tekstsuggesties en opmerkingen bij de kamerbrief die gaat over de uitkomsten evaluatie 
eerlijke handelspraktijken. Ik cc.^J even om te laten zien dat dit loopt.
Vul jij deze versie aan met jouw opmerkingen en stuur je deze dan door naar BH andere vrienden bij
MC?
Hartelijke groet.



-.1
I 5.28
Van:
Verzonden:
'Àan:
CC:

Onderwerp:

maandag 8 februari 2016 18:32

» ■■•■3

RE: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken:

Veel dank voor deze laatste versie. Dank ook voor de upd^ en het verwerken van het verschillende 
commentaar. Ondertussen heb ik ook het akkoord van ||jjHgezien, dus dat is mooi.

Groet,

,'Ti
iwur.nllVan: ____________

Verzonden: vrijdag 5 februari 2016 16:47
Aan: I
CC:
Onderwerp: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken;

Bestef

Hierbij de laatste versie van de evaluatie, waarin de opnnerkingen van de verschillende mensen zijn
verwerkt. Fen naar niinten even iiitoelirht:,

Bedankt alvast.

kriÄ-TT-?* j.” £Tn • ^ . 'I : : I



^Mnweekend, en hartelijke groet,



I 5.29
Van:
Verzonden:

tr:-
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

zondag 21 februari 2016 15;00

Nieuwe versie Kamerbrief OHP
Concept Kamerbrief vervolg pilots OHP versie 19 feb 2016.docx; Concept 
Kamerbrief schone versie.docx

Urgentie: Hoog

Op basis van wat we vorige week hebben besproken en de input van ELV, heb ik de Kamerbrief weer aangepast 
en aangevuid. Zouden jullie willen kijken watje ervan vindt?
Ik wil de brief graag morgenmiddag versturen naar de stuurgroepen, dus ik hoop dat jullie morgen nog kunnen 
reageren.

I Alvast bedankt!

i



5.30
r Van:
•Verzonden:
Äan:
CC:

Onderwerp:

woensdag 2 maart 2016 13:20
fnli.nl'; '|

Betr.: RE; Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken

Dan voel ik me ook uitgedaagd om via reply to all {normaal nooit) te reageren.

Het lijkt mij dat het door in geel gearceerde wel moet blijven staan, want het klopt namelijk wat er staat. 
Eventueel zou je ervan kunnen maken dat er momenteel geen concrete problemen worden ervaren die zich 
kwalificeren om als oneerlijke handelspraktijk te worden behandeld conform afspraak.
Want zo komen we nooit af het de insinuaties met als gevolg dat jan en alleman effectbejag
er weer een heel nummer van gaan maken.
Dus: Of er is iets en dan moeten we het oplossen, of er is niks concreets en dan moeten we er een keer over 
ophouden en in actie komen als dat nodig is. De hele infrastructuur en bereidwilligheid van iedereen is er voor, tot en 

I met op het Europese niveau aan toe.
Deze brief kan wat mij betreft ongewijzigd naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
We houden de Stuurgroep actief en 2x per jaar plannen we een meeting. Wat mij betreft doet LTO full swing mee, 
anders hopelijk als toehoorder oid.

@fnli.nl> 2-3-2016 13:00 >>>

Ik kan me redelijk goed vinden in de tekst van de brief. Ik vind alleen de volgende zin uit de brief te 
absoluut gesteld:

Omdat uit de bevindingen van de evaluatie van de pilots blijkt dat partijen momenteel geen concrete problemen 
ervaren met oneerlijke handelspraktijken, zie ik op dit moment geen reden voor het nemen van verdere 
maatregelen .

Bij ons komen wel degelijk af en toe signalen binnen dat er zaken voorvallen waar je vraagtekens bij 
{O kunt plaatsen. Echter leidt dat niet tot concrete klachten omdat:
HH - het om bilaterale issues gaat (deze blijven sowieso buiten zicht van de Stuurgroep);

- de zaak niet goed te bewijzen/documenteren valt (lang niet alles wordt op schrift gesteld uiteraard);
- de betrokken partij er om welke reden dan ook geen formele klacht van wil maken;
- de betrokken partij geen deelnemer is bij SCI (uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid)
- etc.

Wat mij betreft kun je niet veel verder gaan dan zeggen dat er geen formele klachten bij de 
Stuurgroep ter behandeling zijn aangemeld en dat duidelijke "excessen" (in de sfeer van 
geaggregeerde overtredingen) zich in de verslagperiode niet lijken te hebben voorgedaan.

Met vriendelijke groet, 
Kind regards.

T: -t-31 70
M; ->-31 6

fnli.nl I voedingvooruit.nl | duurzamereten.nl | Twitter | Linkedln



'e-mail disclaimer
■-J

,;;Van: i
r-Verzonden: donderdag 25 februari 2016 16:36 
; jAan: 't 

CC:

Onderwerp: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken 
Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Graag stem ik de bijgaande concept Kamerbrief over de evaluatie van de pilots met jullie af.

Ik wil jullie bijzondere aandacht vragen voor de laatste paragraaf van de brief waarin de conclusie en het vervolg 
worden geschetst. Hierin geeft de Minister kort gezegd aan dat partijen momenteel geen problemen met 
oneerlijke handelspraktijken ervaren en dat er daarom geen aanvullende maatregelen worden genomen. De 
pilots/stuurgroepen stoppen, maar EZ zal jullie 2x per jaar blijven uitnodigen voor overleg, zodat de aandacht niet 
afzwakt en om vinger aan de pols te houden. Verder zal door EZ informatie over (on)eerlijke handelspraktijken 
worden geplaatst op www.ondernemersDlein.nl.

Ten aanzien van jullie sector heb ik ook opgeschreven dat LTO heeft aangegeven dat oneerlijke handelspraktijken 
niet als probleem wordt ervaren in de achterban (duurzame productie en het inkomen van agrariërs daarentegen 
wel). Daarnaast dat bedrijven die zich reeds hebben geregistreerd bij het SCI die inschrijving niet zullen 
intrekken. Deze aspecten onderbouwen m.i. de insteek dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Ik hoop dat jullie 
je daar in kunnen vinden.

Ik deel de concept brief in vertrouwen met jullie. Zouden jullie hem niet verder willen verspreiden?

Ik zie jullie reacties op de brief graag komende week tegemoet, zodat de brief z.s.m. naar de Tweede Kamer (en 
Eerste Kamer) kan. Uiteraard geldt dat jullie punten kunnen aandragen die we aan de minister kunnen meegeven.

Met vriendelijke groet.

Directie Mededinging en Consumenten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.

I De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.



'Vj

s 5.31
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 3 maart 2016 11:50

RE: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken

Beste

Bedankt voor je reactie. Fijn dat jullie je kunnen vinden in de voorgestelde aanpak. Ik zal je suggestie 
overnemen.

Ik wens je een heerlijk zwangerschaps/geboorteverlofü Geniet van deze bijzondere periode!

Groet,

Van: @)vnoncw-mkb.nl]
VerznnHAnï HnnHprrlan ? maart 7nifï 10-47
Aan: ■ ^ '
Onderwerp; RE: Kamerbrief Evaluate pilots Oneerlijke handelspraktijken

Dag , dank dat je de brief ook naar mij hebt gestuurd. Aangezien de pilots voorai een
aangelegenheid zijn geweest van sectoren zelf is het in eerste instantie aan hen te reageren op de inhoud 
van de brief, wat zij ook al hebben gedaan of nog zullen doen.
Ik beperk mij even tot wat algemene noties en de passage waarin VNO-NCW direct wordt genoemd.
Wij zijn blij dat EZ in samenwerking met de sectoren food en non-food de pilots tot stand heeft gebracht.
De pilots hebben zeker een meerwaarde gehad in bewustwording, de formulering van beginselen en 
gedragsregels en in de praktijk lijken ze gelet op de resultaten ook effect te sorteren. Wij onderschrijven de 
conclusie dat zelfregulering de beste manier is om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.
Verder kunnen wij de keuze van EZ om deze kennis te borgen en verder te brengen op het 
Ondernemersplein steunen. Wij willen deze informatie zeker onder de aandacht brengen van onze leden, 
ook in andere sectoren dan food en de non-food. Omdat wij verder geen signalen hebben ontvangen dat 
de oneerlijke handelspraktijken breder spelen in onze achterban, past een aanbeveling tot gebruik van de 
beginselen en gedragsregels o.i. niet. Suggestie om de zin waarin dit wordt voorgesteld als volgt aan te 
passen; Ik zal VNO-NCW hiervan op de hoogte brengen, zodat deze de betreffende informatie onder de aandacht 
van zijn leden kan brengen.

Voor vragen of opmerkingen
over dit dossier (e.a. dossiers gerelateerd aan de Mededinging) kun je in de periode t/m juni contact 
opnemen met mijn manager : f. . 070- , i Sivnoncw-mkb.nl.

Met vriendelijke groet.

secretaris mededinging, maatschappelijke ondernemingen 
VNO-NCW en MKB-Nederland

E-mail; ï igivnoncw-mkb.nl 
Telefoon: +31 (0)70 - 
Mobiel; +31 (0)6 -
Website: www.vno-ncw.nl - www.mkb.nl

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag 
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag



'X'

o.
'"Van: |

8

(q)minez.nl1
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 16:02

..Li 'i:Onderwerp: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken 
Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Graag stem ik de bijgaande Kamerbrief over de evaluatie van de pilots met jullie af.

Ik wil jullie bijzondere aandacht vragen voor de laatste paragraaf van de brief waarin de conclusie en het vervolg 
wordt geschetst. Hierin geeft de Minister kort gezegd aan dat partijen momenteel geen problemen met oneerlijke 
handelspraktijken ervaren en dat er daarom geen aanvullende maatregelen worden genomen. De 
pilots/stuurgroepen stoppen, maar EZ zal jullie 2x per jaar blijven uitnodigen voor overleg, zodat de aandacht niet 
afzwakt en om vinger aan de pols te houden. Verder zal EZ informatie over (on)eerlijke handelspraktijken worden 
geplaatst op www.ondernemersDlein.nl.

Ten aanzien van jullie sector heb ik ook opgeschreven (wat jullie in ons laatste overleg aangaven) dat het 
probleem met oneerlijke handelspraktijken minder aanwezig is, doordat de markt (mede door recente 
faillissementen) is veranderd en partijen meer beseffen dat ze elkaar nodig hebben. Ik hoop dat jullie dat goed 
vinden. Dit geeft m.i. een goede reden waarom niet verder hoeft gegaan met de gedragscode in jullie sector.

Ik zie jullie reacties op de brief graag komende week tegemoet, zodat de brief z.s.m. naar de Tweede Kamer (en 
Eerste Kamer) kan.

Met vriendelijke groet.

Directie Mededinging en Consumenten

Van:
Verzonden: maandag 7 december 2015 17:16
Aan: T-z. ^
CC:
Onderwerp: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken

Beste jeden van de stuurgroep.

l?miller.nl

Zie bijgaand ter informatie het eerste concept van het rapport van de evaluatie van de gedragscode. Het is een 
ruw concept waar jullie en onze suggesties nog in verwerkt kunnen worden.

Aanstaande woensdag zullen we het bespreken.

Het is voor jullie relevant om te weten dat we in de begrotingsbehandeling van het landbouw-gedeelte van EZ 
afgelopen donderdag aan de Tweede Kamer hebben de laten weten dat de Kamerbrief met evaluatie van de 
gedragscode rond de jaarwisseling zal worden verstuurd. Eigenlijk had we het nog voor het kerstreces willen 
versturen, maar omdat het niet is gelukt om dit jaar een overleg met de stuurgroep van de pilot in agrofoodsector 
te plannen, is de planning nu om het in tweede week van januari te versturen.

Met vriendelijke groet.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,



;wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
. verwijderen.
, pDe Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
rook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
^ werzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

«



' I
5.32

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

l@lto.nl:
maandag 7 maart 2016 21:03

RE: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken

Enig idee wanneer de brief (+rapport) uit gaat? 

Vriendelijke groet,

«
LTOTeam Internationaal 
Tel 0031(0)6|

WmFrom:.
Sent: 29/02/2016 16:00

To: lamaMBBi ifnli.nl':,

Subject: RE: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken 

Beste fflWB 

Dank je.

De zin:

"LTO Nederland heeft aangegeven dat oneerlijke handelsproblemen niet als probleem wordt ervaren in de 
achterban" graag vervangen door.

‘ "LTO Nederland heeft weinig meldingen van mogelijk oneerlijke handelpraktijken ontvangen. Geen van deze 
melding heeft uiteindelijk geleid tot een klacht".

Dit is feitelijk de situatie. Onze enquête in juli/ augustus 2015 leidde tot 18 concrete gevallen maar dit leidde, om 
verschillende redenen, niet tot officiële klachten.
De respons op onze enquête - o.a. openbaar en uitgezet bij een aantal organisaties - was ook beperkt.

Dank!

Groeten,

LTO Team Internationaal

From:
Sent: 25/02/2016 16:36
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Subject: Kamerbrief Evaluatie pilots Oneerlijke handelspraktijken 

Beste leden van de stuurgroep,

Graag stem ik de bijgaande concept Kamerbrief over de evaluatie van de pilots met jullie af.

Ik wil jullie bijzondere aandacht vragen voor de laatste paragraaf van de brief waarin de conclusie en het vervolg 
worden geschetst. Hierin geeft de Minister kort gezegd aan dat partijen momenteel geen problemen met 
oneerlijke handelspraktijken ervaren en dat er daarom geen aanvullende maatregelen worden genomen. De 
pilots/stuurgroepen stoppen, maar EZ zal jullie 2x per jaar blijven uitnodigen voor overleg, zodat de aandacht niet 
afzwakt en om vinger aan de pols te houden. Verder zal door EZ informatie over (on)eerlijke handelspraktijken 
worden geplaatst op www.ondernemersDlein.nl.

Ten aanzien van jullie sector heb ik ook opgeschreven dat LTO heeft aangegeven dat oneerlijke handelspraktijken 
niet als probleem wordt ervaren in de achterban (duurzame productie en het inkomen van agrariërs daarentegen 
wel). Daarnaast dat bedrijven die zich reeds hebben geregistreerd bij het SCI die inschrijving niet zullen 
intrekken. Deze aspecten onderbouwen m.i. de insteek dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Ik hoop dat jullie 
je daar in kunnen vinden.

Ik deel de concept brief in vertrouwen met jullie. Zouden jullie hem niet verder willen verspreiden?

Ik zie jullie reacties op de brief graag komende week tegemoet, zodat de brief z.s.m. naar de Tweede Kamer (en 
Eerste Kamer) kan. Uiteraard geldt dat jullie punten kunnen aandragen die we aan de minister kunnen meegeven.

Met vriendelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van;
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 11 maart 2016 15:39

Concept Kamerbrief Evaluatie en vervolg Oneerlijke Handelspraktijken 
Concept Kamerbrief Evaluatie en vervolg Oneerlijke Handelspraktijken.docx; 
DOMUS-#16038376-vl-
ondertekening_kamerbrief_eindevalautie_pilots_gedragscodes_eerliJke_handelsprakt
ijken.docx

We hebben de Kamerbrief over de evaluatie en het vervolg van de pilots met de gedragscode Eerlijke 
handelspraktijken gefinaliseerd en afgestemd met de brancheorganisaties. De brief zal op korte termijn mede 
namens de staatssecretaris naar de Eerste en Tweede Kamer worden gestuurd.
Zou jij naar deze laatste concept versie van de brief en de nota willen kijken, voordat ik hem definitief de lijn in 
doe?

In de brief geeft de Minister kort gezegd aan dat partijen momenteel geen concrete problemen met oneerlijke 
handelspraktijken ervaren en dat er daarom geen aanvullende maatregelen worden genomen. De 
pilots/stuurgroepen stoppen, maar EZ zal de brancheorganisaties 2x per jaar blijven uitnodigen voor overleg, 
zodat de aandacht niet afzwakt en om vinger aan de pols te houden. Verder zal door EZ informatie over 
(on)eerlijke handelspraktijken worden geplaatst op www.ondernemersDlein.nl.

We hebben eerder gesproken over een meldpunt/dropbox voor klachten om te monitoren hoe de stavaza in de 
sectoren is, maar hebben hier toch van af gezien, omdat we de klachten niet zouden oplossen en dit misleidend 
opgevat zou kunnen worden. Daarvoor in de plaats is het idee gekomen van 2 x per jaar overleg. De 
brancheorganisaties konden zich hier goed in vinden. Daarnaast begrepen alle partijen goed dat de uitkomst van 
de pilots geen aanleiding geeft voor verdergaande stappen op dit dossier.

Alvast bedankt voor je reactie!

Groet,
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5.33b
Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister 
Aan de Staatssecretaris

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Auteur
drs.
T o:

Ominez.nl

e
nota
Parafenroute

ondertekening kamerbrief eindevaluatie pilots 
gedragscodes eerlijke handelspraktijken

Paraaf
drc
DG ETM

Paraaf 
mr.
Directeur MC

Paraaf 
mr. dr. i 
DG AGRO

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

MT-lld
BBR-paraaf

Datum
8 maart 2016
Kenmerk
DGETM-MC/ 16038376

Kopie aan

Bljlage(n)
3

Aanleiding
De pilots gedragscodes eerlijke handelspraktijken in de agrofood sector en de 
sector mode, textiel en schoeisel zijn afgerond en geëvalueerd. Met bijgaande 
brieven informeert de Minister, mede namens de Staatssecretaris, de beide 
Kamers over de uitkomsten van de evaluatie en de vervolgstappen.

Advies
Aan de minister 
U kunt de brief ondertekenen.

Aan de staatssecretaris
U kunt de brief door de minister mede namens u laten ondertekenen.

Kernpunten
• De stuurgroepen van de respectievelijke pilots hebben aangegeven dat de 

pilots ertoe hebben geleid dat bedrijven nu meer aandacht schenken aan 
(on)eerlijke handelspraktijken en vermoedelijk verantwoorder optreden.

• Aangezien er geen echte klachten zijn ingediend gedurende de pilotperiode en 
er op dit moment ook geen concrete signalen zijn over problemen met 
oneerlijke handelspraktijken worden de pilots niet verder voortgezet en 

"worden vanuit EZ geen verdere maatregelen voorgesteld.
• In de brief wordt aangegeven dat niet valt uit te sluiten dat in de toekomst 

nog problemen zullen voordoen en dat daarom de bestaande overlegstructuur 
van de stuurgroepen in stand wordt gehouden. De brancheorganisaties zullen 
twee keer per jaar uitgenodigd worden om de stand van zaken in de twee 
sectoren te bespreken. Op deze manier wordt vinger aan de pols gehouden en 
verzwakt de aandacht van partijen deze problematiek niet. Daarnaast zal EZ 
via de website www.ondernemersplein.ni zorgen voor informatie over 
(on)eerlijke handelspraktijken.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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Directoraat-gcnaraal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Kenmerk
DGETM-MC/ 16038376

• De Europese Commissie is niet voornemens regelgeving op het gebied van 
oneerlijke handelspraktijken voor te stellen. Zij acht de bestaande nationale 
maatregelen op dit moment voldoende en roept de paar lidstaten die nog niets 
hebben geregeld op om te overwegen om ten minste.een nationaal platform 
op te richten.

• In het franchisedossier is gekozen bm te onderzoeken of die code wettelijk 
verankerd kan worden. Een dergelijke stap is in dit niet nodig, omdat in het 
kader van de pilots geen klachten zijn ingediend en er geen concrete signalen 
zijn over problemen met oneerlijke handelspraktijken.

Toelichting
Oneerlijke handelspraktijken is regelmatig onderwerp van politiek debat geweest. 
Er zijn twee pilots gestart om te onderzoeken of zelfregulering met een 
gedragscode een goed middel is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.
De pilots duurden twee jaar. De pilot in de agrofoodsector is vormgegeven door 
aan te sluiten bij eenzelfde initiatief op Europees niveau, het'Supply Chain 
Initiative'. Bedrijven (producenten, leveranciers en afnemers) konden zich 
registreren bij het initiatief en zich daarmee binden aan de gedragscode. 
Deelnemers aan het initiatief kunnen elkaar aanspreken op naleven van de 
gedragscode en gebruik maken van de geschilbeslechting die onderdeel is van de 
gedragscode. De pilot in de sector mode, textiel en schoeisel was vergelijkbaar, 
maar kent geen Europese equivalent. EZ heeft de pilots gefaciliteerd.

■ en
Directie Mededinging en Consumenten

Pagina 2 van 2
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5.34
^ Van:
'Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 24 maart 2016 16:15

■ü^—1
secretariaat MC

Kamerbrief eerlijke handelspraktijken
Concept Kamerbrief Evaluatie en vervolg Oneerlijke Handelspraktijken versie 24 
maart 2016 .docx

Zie bijgaand een schone versie van de aangepaste Kamerbrief. Als je akkoord bent zet ik hem in Domus voor de 
parafenroute.

Alvast bedankt!

«
Groet,

Van:r”^“''
Verzonden: woensdag 23 maart 2016 17:43 
Aan: i
Onderwerp: RE: Bijlage Kamerbrief eerlijke handelspraktijken

P
Ben morgenochtend in overleg maar in de middag thuis aan het werk, dus als ik iets kan doen hoor ik het wel. 

Voor nu; fijne avond.

Van: HHHHHHBBHi
Verzonden! woensdag 23 maart 2016 15:40 
Aan:

............CC: secretariaat MC
1 Onderwerp: Re: Bijlage Kamerbrief eerlijke handelspraktijken

Dank. Ik zal de brief nog lx goed doorlezen,

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 23 mrt. 2016 om 15:22 heeft | 

Excuus, bijlage vergeten...

t@minez.nl> het volgende geschreven:

Van:rr-"
Verzonden: woensdag 23 maart 2016 15:21
Aan:
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CC: • j___  '' ‘secretariaatMC
Onderwerp: RE: Kamerbrief eerlijke handelspraktijken

Bedankt voor je suggesties.

,.ä, ■; ;...................................

^ï:I»

Alvast bedankt!

Ik zal het stuk nu ook bij aanleveren©

Groet,
I- jf^r

Van:
Verzonden: woensdag 23 maart 2016 10:57

cc'
Onderwerp: RE: Kamerbrief eerlijke handelspraktijken

Zie nog opmerkingen. Sommige zinnen nog geschrapt en soms e.a. nog wat directer 
geformuleerd. Kijk jij er zelf ook nog goed naar?

Gr.

Van: _______________
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 16:22 
Aan:
CC: ' ^ t-^
Onderwerp: RE: kamerbrief eerlijke handelspraktijken

I en ik hebben je opmerkingen ter hand genomen en de brief verder aangepast. Zie bijgaand 
een nieuwe versie.

Ik hoor graag watje ervan vindt, voordat ik hem de lijn in doe voor medeparafen in Domus. 

Groet,

Van: f|
Verzonden: dinsdag 22 maart 2016 10:49

CC: ^ • m
Onderwerp: Kamerbrief eerlijke handelspraktijken

Ik heb de Kamerbrief eerlijke handelspraktijken gelezen
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Kan je langs deze lijn nog een nieuwe versie opstelien? 

Gr,

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken

T: 070! 
M;06

<Concept Kamerbrief Evaluatie en vervolg Oneerlijke Handelspraktijken versie 24 maart 
2Ö16^enBdocx>



i
I------------------------

? '■* ■ ':V' 5.35
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 29 maart 2016 10:40

Informatie voor ondernemers over oneerlijke handelspraktijken
Brief Tweede Kamer Evaluatie en vervolg Oneerlijke Handelspraktijken.docx;
Gedragscode versie 24 juni 2014.pdf

Bijgaande Kamerbrief over oneerlijke handelspraktijken zit nu in de lijn om op zeer korte termijn verstuurd te 
worden naar de Eerste en Tweede Kamer.

In een van de laatste passages geeft de Minister het volgende aan:

'Vragen rondom oneerlijke handelspraktijken in 'business to business' relaties kunnen zich ook in andere sectoren 
dan de twee pilotsectoren voordoen, daarom wil ik stimuleren dat hier ook in andere sectoren aandacht voor is.

^ Om dit te faciliteren zal ik via de website www.ondernemerspleln.nl zorgen voor informatie over (on)eerlijke 
, handelspraktijken. De in het kader van de pilots ontwikkelde gedragscodes zal ik daar ook een plek geven, 

aangezien die een goede richtlijn vormen voor bedrijven in andere sectoren."

• Zou jij misschien in een Word een document willen maken met relevante informatie voor ondernemers die 
tegen oneerlijke handelspraktijken aanlopen?

Je kunt daarvoor deze websites gebruiken en bijgaande gedragscode: 
http://eerli1kehandelsDrakti1k.nl/de-aedraascode
http://WWW. Ito, nl/media/default.asDx/emma/ora/10835128/Hand leiding+Gedraascode+Eerliike+HandelsDrakti1ke 
n+Aarofood.Ddf
https://www.eerstekamer.nl/behandelina/20130911/verslaa van een schriftel(1k/f=v.Ddf 
Daarnaast kan je nog googlen op het onderwerp. Wat belangrijk is is dat het hier gaat om oneerlijke 
handelspraktijken in business to business relaties, dus niet met consumenten.

• Zou je ook contact willen opnemen met ondernemersplein.nl voor het plaatsen van deze informatie. Onze 
vorige stagiaire heeft daar al contact gelegd. Ik zal je haar e-mails doorsturen.

Ik plan voor vanmiddag een overlegje in, dan kan je eerst de info een beetje scannen.

Alvast bedankt!

I Groet,
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f A/an:
‘>Verzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 29 maart 2016 10:42

FW: Communicatieadvies

Van:
Verzonden: maandag 22 februari 2016 10:38 
Aan:
Onderwerp: FW: Communicatieadvies

Hieronder de mail die ik heb ontvangen van HHUHH van de directie Communicatie over het plaatsen van 
de gedragscode op de website van de RVO en/of Ondernemersplein. We kunnen zelf contact opnemen met de 

, redactie van de website van de RVO en/of Ondernemersplein om te vragen of we op hun site informatie kunnen 
plaatsen die relevant Is voor ondernemers. Indien we het aan de RVO voorleggen, gaf aan dat we eventueel 
ook kunnen vragen aan de redactie of informatie over de gedragscode in de nieuwsbrief geplaatst zou kunnen 
worden om het actiever onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Ook kan aan de RVO gevraagd worden of 
informatie over de gedragscode eventueel in vakbladen geplaatst kan worden. Wanneer de redactie akkoord is 
met het plaatsen van de gedragscode op de website, gaf J ^ aan dat bij het contact met de redactie goed moet 
worden nagevraagd hoe de informatie aangeleverd moet worden, bijvoorbeeld uit hoeveel woorden de tekst mag 
bestaan etc..

Groet,

Van: ||||||||||||||||||||||p|^
Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 10:33

Onderwerp: RE: Communicatieadvies

Ziehier de mailadressen voor de website van de RVO en Antwoord voor Bedrijven/Ondernemersplein:

- internet@rvo.nl
Zie bv http://www.rvo.nl/actueel en htto://www.rvo.nl/onderwerDen.

- merbi5@antwoordvoorbedri1ven.nl (06-15831036, kreeg dit door van mijn online collega * helaas
nu geen naam voor je; of httDs://www.ondernemersDlein.nl/contact/neem-contact-met-ons-oD/ mocht dat niet 
lukken).
Zie bv htto://WWW.ondernemersDlein.nl/brancheinformatie/.

Mocht je ergens tegenaan lopen, laat het me weten!

Succes en groeten.

Communicatieadviseur

Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 2 etage I Noord A 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T070 !|06
______ aminez.nl
rijksoverheid, ni/ministeries/ez
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'Van:
' Verzonden: donderdag 21 januari 2016 15:12
Aan:
Onderwerp: Communicatieadvies 

Beste

Zoals vanochtend besproken aan de telefoon hierbij alvast per mail waar mijn vraag over gaat.
Op dit moment zijn we bezig met de eindevaluatie van de Pilots Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken in de 
sectoren Agrofood en Mode, Textiel en Schoeisel. Nu deze pilots zijn afgerond zijn we een kamerbrief aan 
opstellen waarin we ook vervolgstappen op de pilots willen opnemen. Een van de vervolgstappen die we in 
gedachten hebben, is het plaatsen van de gedragsregels en de beginselen van goede praktijken op een website 
van Rijksoverheid. Hiermee willen we bereiken dat deze regels en beginselen niet alleen bereikbaar zijn voor de 
genoemde twee sectoren, maar ook voor ondernemers in andere sectoren. Bij deze regels zouden we ook 
informatie willen verschaffen over hoe ondernemers met deze regels om kunnen gaan en zodoende ook 
stimuleren dat ondernemers deze regels van toepassing verklaren op de overeenkomsten die ze sluiten met 
elkaar. Graag zou ik bij jou advies willen inwinnen over wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Ik zal je morgen bellen rond 10 uur om het verder te bespreken.

I Groet,

Ministerie van Economische Zaken
Directie Mededinging en Consumenten (DGETM-MC)
M 06- 
E minez.ni
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Van:
jv/erzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 7 april 2016 23:49
|@wur.nl>

Re: PDF Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken

Beste MM

Nog een vraagje van onze communicatie-medewerker: mag / kan,het rapport nu ook door het LEI naar buiten toe 
worden gebracht?

Dank en groet,

Van: WS-
Verzonden: donderdag 7 april 2016 15:34
Aan:'L
CC:
Onderwerp: RE: PDF Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken

Beste

Dank voor je email!
Ben benieuwd naar mogeiijke kamer-reacties. 
Groet,

-—Original Messa^ 
From:
Sent: woensdag 6 april 2016 17:35 
To: P3Î 
Cc:
Subject: RE: PDF Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken

Beste

r>'

Het rapport is als bijlage vandaag aan de Ie en 2e kamer verstuurd:
httDs://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/06/kamerbrief-over-evaluatle-pilots-
aedraQscode-eerliike-handelspraktiiken

Vr. gr.

------Oorspronkelijk bericht
Van:
Verzonden: vrijdag 12 februari 2016 8:55

.

CC:
...____ __________Onderwerp: PDF Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken

Beste

Hierbij stuur ik je de definitieve PDF-file van het rapport 'Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken’ - zie bijlage.

Onze Persvoorlichter heeft contact gehad met die van EZ over wanneer het rapport officieel naar buiten kan. Ik 
weet niet goed wat er nu precies is afgesproken, maar misschien weet jij hoe de verdere planning (van de 
kamerbrief) er uit ziet?

..«„„.SI., , ^ _ ^. .



Veel dank voor de leuke, Inspirerende en constructieve samenwerking!

f--

rfijne dag, groet.

PS. Laat maar weten hoeveel gedrukte exemplaren EZ wil ontvangen.

PPS. H4 wordt nog in het Engels vertaald. Ik vermoed dat dit ergens volgende week gereed is. Akkoord als dit als 
aparte bijlage wordt verstuurd?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Bji—iWHiinnr
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,^an:
f A^erzonden: 

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 19 mei 2016 13:12

Reactie op kamerbrief pilot oneerlijke handelspraktijken (Nr, 2111, 6 april 2016) 
Brief Kamp.pdf

Hallo,

Zie bijgaande brief van 50M0 die net naar de Minister is gemaild.

Verzonden: donderdag 19 mei 2016 13:07 
Aan: Minister
cc: ■:
Onderwerp: Reactie op kamerbrief pilot oneerlijke handelspraktijken (Nr. 2111, 6 april 2016)

Geachte heer Kamp,

Graag uw aandacht voor bijgaande reactie op uw kamerbrief pilot oneerlijke handelspraktijken (Nr. 2111, 6 april 
2016).

Met vriendelijke groet,

Senior onderzoeker

SO MO
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen

Sarphatistraat 30 
1018 GL Amsterdam 
T: +31 (0)20

Skype:

SOMO nieuwsbrief
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Ministerie van Economische Zaken 
t.a.v. minister Kamp 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Amsterdam, 19 mei 2016

Betreft: Reactie op Kamerbrief pilot oneerlijke handelspraktijken.

Geachte heer Kamp,

Hierbij ontvangt u de reactie van Platform Aarde Boer Consument, Greenpeace, Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond, Oxfam Novib, Questionmark, SOMO' en Supermacht op de Kamerbrief (Nr. 2111, 6 april 2016) 
over de Nederlandse proef(pilot) met een vrijwillig en educatief systeem om oneerlijke handelspraktijken 
tegen te gaan.

6

In elf Europese landen controleren hoogstens zeven grote supermarkten meer dan 70% van de 
voedselhandel in ieder van deze landen.'' In Nederland verdelen slechts vier supermarktketens-Albert 
Heijn, Jumbo, LidI en Atdi -71% van de markt.''' Dit grote marktaandeel geeft hen, en andere grote 
marktpartijen, een zeer sterke onderhandelingspositie die oneerlijke handelspraktijken mogelijk maakt. 
Omdat oneerlijke handelspraktijken - zoals te late betalingen, het niet nakomen van afspraken en 
bedingen van onredelijke korting - winstgevend zijn, komen ze geregeld voor.'" Dit heeft zijn weerslag op 
de arbeidsomstandigheden," kosten en innovatie'" in de hele toeleveringsketen. Ook in 
ontwikkelingslanden.

Het Europees Parlement vroeg in 2012"" om een oplossing door middel van wetgeving, toezicht en 
sancties tegen oneerlijke handelspraktijken. Ook de Europese Commissie erkent het probleem en geeft 
aan dat de meest effectieve aanpak een combinatie van vrijwillige én bindende maatregelen op 
nationaal niveau is.""' Toch koos de Europese Commissie niet voor regelgeving of coördinatie op EU- 
niveau.'" Wel kwam er een vrijwillig en educatief initiatief van de Europese voedselindustrie: het 
zogenaamde Supply Chain Initiative (SCI). Nederland sloot zich twee jaar geleden bij deze vorm van 
zelfregulering aan en nu besluit het kabinet om geen verdere maatregelen te nemen. Dat vinden wij een 
gemiste kans. Met deze brief pleiten we voor een effectief en bindend mechanisme.

Een gebrekkig systeem
In de Nederlandse pilot (in de agrofoodsector) werden voedselbedrijven aangemoedigd zich bij het 
Europese initiatief te registreren en daarmee de gedragscode te onderschrijven. Benadeelden, zoals 
boeren of andere toeleveranciers, kunnen in dit systeem melding maken van oneerlijke 
handelspraktijken van afnemers die zich hebben geregistreerd. In de proef was er daarnaast de 
mogelijkheid voor geschillenbeslechting door een stuurgroep met daarin Nederlandse
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brancheorganisaties. In de twee jaar dat de proef liep zijn er echter geen officiële klachten behandeld. 
Uw conclusie is vervolgens, dat er geen concrete signalen voor actuele oneerlijke handelspraktijken zijn.

Uit enquêtes onder leden van de boerenvakbonden uit december 2014 (NAV) en zomer 2015 (LTO) blijkt 
echter dat oneerlijke handelspraktijken nog steeds vaak voorkomen.* Ondergetekenden menen dat het 
de structurele tekortkomingen van het systeem zelf zijn die benadeelden ervan weerhoudt klachten in te 
dienen:

Het is niet mogelijk om individuele anonieme klachten in te dienen; belangrijk in een sector met 
scheve machtsverhoudingen;

- Het is niet mogelijk om klachten in te dienen over afnemers die niet geregistreerd zijn;
Klachten kunnen daarnaast niet leiden tot sancties die afnemers zullen weerhouden van 
misdragingen;
Leveranciers van buiten de EU, zoals boeren uit ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot 
het mechanisme.*'

Zelfregulering niet toereikend
Dat een vrijwillig systeem niet toereikend is, is niet verwonderlijk. De ervaring in het Verenigd Koninkrijk 
leert, dat oneerlijke handelspraktijken ondanks een systeem van zelfregulering alleen maar toenemen. 
Na meer dan tien jaar en drie onderzoeksrapporten werd in dit land vorig jaar een ombudsman 
aangesteld die de mogelijkheid heeft om de gedragscode af te dwingen, zelf onderzoek te initiëren, 
informatie anoniem te houden en geschillen te beslechten. De eerste evaluatie van het verplichte 
mechanisme in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat het aantal oneerlijke handelspraktijken met 11% in 
één jaar is gedaaid.*''

Uit de recente evaluatie van de Europese Commissie komt naar voren dat Nederland in Europa een 
geïsoleerde positie inneemt: 20 lidstaten hebben intussen wél wetgeving geïntroduceerd of bestaande 
regelgeving aangepast.*"' Dit heeft tot gevolg dat leveranciers in Nederland benadeeld worden ten 
opzichte van leveranciers in Europese landen met een strenger beleid. Omdat de Europese Commissie 
meent dat harmonisatie van verschillende landelijke initiatieven niet nodig is, neemt de urgentie voor 
acties op nationaal niveau toe. Lidstaten moeten zelf zorgen voor een gelijk speelveld.

Naar een effectief en bindend systeem
Genoemde ervaringen, overwegingen en onderzoek laten zien dat het huidige vrijwillige systeem 
ineffectief is om het probleem van oneerlijke handelspraktijken adequaat aan te pakken. Verbeteringen 
waar zowel de Europese Commissie en ondergetekenden voor pleiten zijn:

^ Geef toezicht op naleving van de gedragscode en het bijbehorende klachtenmechanisme in 
handen van een onafhankelijke publieke instantie.

^ Een handhavingsinstantie moet effectieve sanctiemaatregelen kunnen opleggen en zelfstandig 
onderzoek kunnen doen met vergaande bevoegdheden als ervoldoende vermoeden is van 
oneerlijke handelspraktijken.
De anonimiteit van de benadeelden moet worden gegarandeerd.
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Het klachtenmechanisme dient toegankelijk te zijn voor alle bedrijven in de gehele 
voedseltoeleveringsketen, ongeacht of zij zich in de EU of erbuiten zoals in ontwikkelingslanden 
bevinden.

Daarnaast doen ondergetekenden de volgende aanbevelingen:
Vorm het Nederlandse systeem met bovengenoemde verbeteringen om tot een bindend 
mechanisme. Hiermee zou onder meer naleving van de gedragscode verplicht worden.

^ Zorg voor coördinatie op Europees niveau. Om grensoverschrijdende oneerlijke
handelspraktijken aan te pakken, dient er ten minste informatie-uitwisseling en coördinatie van 
de handhaving met andere Europese en internationale toezichthouders plaats te vinden.*™
Pas de EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken tegen consumenten en/of de EU-richtlijn 
Achterstallige Betalingen aan, zodat belangen van benadeelde boeren of andere toeleveranciers 
behartigd worden. Hierdoor worden gerechtelijke stappen mogelijk en bovendien zal het een 
preventieve werking hebben.”
Pas de Nederlandse en Europese mededingingswet aan zodat de nadruk niet meer alleen op 
bescherming van consumenten ligt, maar ook op die van producenten. In Nederland heeft de 
SER hiervoor onlangs constructieve voorstellen voor gedaan.”'

Wij hopen dat u onze visie op de rol van de overheid in het tegengaan van oneerlijke handelsprakijken in 
de agrofoodsector ter harte wilt nemen en de insteek van uw huidige beleid wilt heroverwegen. Wij zijn 
graag bereid aanvullende informatie te geven.

O

Met vriendelijke groet,

jjsenior onderzoeker bij SOMO, namens alle ondertekenende organisaties

Platform ABC 
Greenpeace
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Oxfam Novlb
Questionmark
SOMO
Supermacht.nl

'SOMO lsand«rdt«l van aan Eurcpese coaWtia www.supoivchaif\ge.org die werkt aan meer duunametoeleverlngsketens van supermarkten.
' SOMO, EU Action Needed for Fair Supermarket Simply Chains, jun! 2014, <http;//www.somo.n(/pub{icatlonS'en/Publlcation_4086>
"oistrffood website. 'Markaandelen”, <http;//www.distr)food.nI/service/marktaandel»n> (21 januari 2016)
*’9S?4 van 686 ondervraagde tevensmlddelproducenten hi 15 Europese hnden, waaronder ook Nederland, ondervond oneerl^ke handolsprakt^ken In 2009. Bron: Dedicated research, AIM OAA 
survey. Unfair commercial practices In Europe' . maart 2011. <http://prev1ew.tlnyurl.com/hfnfbS7B> (21 januari 2016); In 2012en 2013 bedenfen Jienbo. Albert Heijn en Plus eeniijd^e 
kortingen van hun leveranciers. Bron; NOS, Plus-leveranderi dupe pr|zenslag, 23 september 2013, <http //no$.rl/4rtfcel/554328-plus-leveranclers-dupe-pr^iensia|.htm!> (21 januari 2016)
’ Fair Trade Advocacy Office, PFCE (la Plate-Forme pour le Commerce Équitable), Traldcraft, and Fairtrade Deutschland. A study on Imbelances of power in agficultural supply chains. November 
2014 <httpr//falrtrade-advocacY.arg/power/ia2-prDjects/the-fnaterial-psc/776-l-who-s-goi-the-power-abstract> (21 januari 2016)

Dedicated research, AIM CIAA survey, Unfair commercial practices In Europe', maart 2011, <http;//prevlew.tinyurl,com/hmfb578> (21 Januari 2016)
European Parliament, European Parliament resolution of 19 January 2012 on the Imbalances In the food supply chain. 19 January 2012,

<http7/www.europarl.europa §u/$ldes/gat0oc,do7pubRef=-//EP//NONSGML*TA'kP7-TA-2ai2-0012+O4DOC*P0F+V0//EN> (lljamjari 2016)
* European Commission, Tackling unftlr trading practices In the buslness-to-business food supply chain, IS september 2014, <http://ec.europa.eu/lnternaLmarket/retali/docs/1407lS- 
communicatlon_en.pdf> (21 januari 2016)

European Commission, European Commission to tackla unfair practices In the food supply chain, 15 juli 2014 <http://eurQpa.eu/rapld/presS'releaseJP-14-831_en.htm> (21 Januari 2016)
‘ NAV, Evaluatie proef Gedragscode en meldpunt Eeriqke Handelspraktl^er», brief aan Minister Kamp, 3 december 2015 & LTO, What is Pah? Presentatie. Huls van Europa. 14 oktober 2015
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* 11.11.11, Fair Tndi Belgium, Wereldwinkels en Vredeseilanden Brussels, How om preducers and suppHers from developing countries make use of voluntary UT? dispute resolution In 
the EU?. 30iune2015.

UK govermettt website, 'Survey shows Groceries Cede Adjudicator is making a difference*,
<https://www.gov.uk/iovBmm#nt/upbads/svstem/uploads/attachment_data/file/43M62/GCA_press^relaase__201S_conference__-_Embargoed_untB_llam,22June_2015.pdfi» (21 januari2016)
^European Commission, On unfair buslness-to-buslness trading practices In the food supply chain, 29 Januari 2016,
<http //•e.europa.eu/Doc3Roam/documents/151BS/attachments/l/translallons/en/rendltlons/natrve> (2 februari 2016)
*'BIICU How EU can establish enforcement mechanism to stop Unfair Trading Practices, april 201^<http://www.bllc!.of|/fHes/69S2_bHd_enforcement_mechanlsms report - f?nal.pdf> (23 
Juni 2014)
“European ParKament, Unfair Trading Practices In the BusIness-to-BusIness Food Supply Chain,
<hnp7/www.europarl.europa.eu/Rfg0ata/etudes/BRIE/2015/5634a0/IPOL_BRl%2S201SK2S563430_EN.pdf>|21 Januari 2016}
"'SER, Reactie van da 5ER op de ontwerp-aangepasle beleidsregel Mededinging an Duurzaamheid, ZSJanuarl 2016, <https;//www4er.nl/-/medla/db_advle:en/2010_2019/2016/reactie- 
beicidsregelHTicdediftgkig‘duuRaamheid.ashx> (1 februari 2016)
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Van:
Verzonden:

'Äan:

Onderwerp:

I _________ -
dinsdag 28 juni 201613:25

RE: Vragen eerlijke handelspraktijken ivm AO dossier

• -Op Europees niveau heeft de Europese Commissie de Commissie Veerman (oud minister van landbouw) 
in het leven geroepen om aanbevelingen te doen om de inkomenspositie voor de boer te verbeteren. 
Onderzoek naar marge in de keten is daar onderdeel van. In het najaar zal deze commissie rapporteren 
aan de Landbouwraad.
-Op nationaal niveau is EZ (directie ELW) van plan om 1. een dialoog tussen de verschillende afzetketens 
in de sector te fadliteren en 2. om in communicatie met de sector aan te geven dat ze zich sterker kunnen 
organiseren om meer marktmacht en economische schaalvoordelen te verkrijgen (denk aan gezamenlijk 
onderzoek naar afzetmogelijkheden) en om meer onderscheidend te produceren. Hiervoor is geen 
concrete planning.

• De stukken staan vanaf volgende week woensdag op ondernemersplein. (Ze zijn inmiddels akkoord, maar 
willen nog aanpassingen doen in de toonzetting en er moeten nog verschillende mensen meekijken)

rv • Ik zou de stuurgroepen in september weer bij elkaar willen roepen, omdat dit direct na het zomerreces is. 
De laatste bijeenkomst was in februari, dus zit er ongeveer een halfjaar tussen. De Kamerbrief is 
afgestemd met alle brancheorganisaties van de stuurgroepen en ze zijn akkoord met de lijn van de 
minister. LTO heeft in dat kader inderdaad toegezegd bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Succes zometeen bij de Minister.

Groet,

Van:....... ... f
Verzonden: dinsdag 28 Juni 2016 9:16 
Aan: ■___________ :

Onderwerp: Vragen eerlijke handelspraktijken ivm AO dossier

Bij het doornemen van het AO dossier had ik nog de volgende vragen over eerlijke handelspraktijken. Kunnen 
jullie helpen te beantwoorden?

.LA • Wat zijn nu ook al weer de initiatieven waar wordt gekeken naar de eerlijke margeverdeling in de keten 
(EU en/of nationaal). Wat is daar de planning van?

• Staan de stukken inderdaad al op ondernemersplein.nl
• Wanneer gaan we de stuurgroepen weer bij elkaar roepen. Komt LTO dan opdagen of weten we dat niet?

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken

T; 070|
M:06l
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Van:

fiVerzonden:
; Aan:
Onderwerp:

l@wur.nl 
donderdag 15 oktober 2015 10:47

Ingevuld aanvraagformulier kennisvragen door EZ

Geachte heer/mevrouw

Hartelijk dank voor het indienen van uw vraag.

Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk in behandeiing nemen.

HelDdesk.bas@wur.ni

Uw gegevens

Beieidsthema: Agroproductie: markt- en keten-innovaties (BO-Agro) Uw kennisvraag. Welke kennis heeft u 
nodig?: De kernvraag is: wat zijn de ervaringen van betrokken partijen met de gedragscode eerlijke 
handeispraktijken in de agrofoodsector?

In ieder geval zal een beeld moeten worden gegeven over de volgende prestatie-indicatoren:
• Het aantal ondernemingen dat zich heeft gebonden aan de gedragscode.
• De duidelijkheid van de normen voor eeriijke handelspraktijken uit de gedragscode.
• De mate waarin geschillen in goed overleg tussen ondernemingen worden opgelost.
• De effectiviteit van de geschillenbeslechting: tijdsduur van de afhandeling van klachten en beslissing van 
geschillen en de doeltreffendheid van sancties.

Naast informatie over deze specifieke indicatoren is er behoefte aan informatie over de ervaringen van de 
betrokken partijen met de pilot. En aanvullend op de ervaringen is het ook nodig om een beeld te vormen van de 
ideeën die partijen hebben bij een eventueel vervolg van de pilot en hoe dat vormgegeven zou kunnen worden.

Voorstel is om door middel van een quick scan en Interviews met betrokken partijen {inclusief EZ) een rapportage 
te maken die in gaat op bovenstaande vragen.
Aanleiding of (beleids)context van uw vraag. Waarvoor heeft u het antwoord nodig?: Het voorkomen van 
oneerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector is regelmatig onderwerp van politiek debat. Eind 2012 heeft de 
minister van EZ toegezegd dit via zelfregulering aan te willen pakken. Hierbij is gekozen om te gaan werken met 
een gedragscode eerlijke handelspraktijken. Dit is in de vorm van een pilot concreet opgepakt door een 
overleggroep (stuurgroep) bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties (CBL, FNLI en LTO) uit de 
agrofoodsector. Deze pilot is op 16 september 2013 van start gegaan. De Nederlandse pilot is vormgegeven door 
aan te sluiten bij eenzelfde initiatief op Europees niveau. Bedrijven (producenten, leveranciers en afnemers) 
kunnen zich registreren bij het initiatief en binden zich daarmee aan de gedragscode. Deelnemers aan het 
initiatief kunnen elkaar aanspreken op naleven van de code en gebruik maken van de geschilbeslechting horende 
bij de code. Voor meer achtergrond informatie zie: 
httD://www.suDDlvchaininitiative.eu/
httD://www.suDDlvchaininitiatlve.eu/sites/default/files/dutch version principles.Ddf

In Nederland is besloten een pilot van de duur van 2 jaar te doen en deze pilot te evalueren. De stuurgroep van 
de pilot zal de pilot zelf evalueren. De stuurgroep zal dit aan de hand van een enquête onder bedrijven doen. De 
minister van EZ heeft toegezegd dat bij die evaluatie gekeken zal worden naar de volgende prestatie-indicatoren:
• Het aantal ondernemingen dat zich heeft gebonden aan de gedragscode.
• De duidelijkheid van de normen voor eerlijke handelspraktijken uit de gedragscode.
• De mate waarin geschillen in goed overleg tussen ondernemingen worden opgelost.
• De effectiviteit van de geschillenbeslechting: tijdsduur van de afhandeling van klachten en beslissing van 
geschillen en de doeltreffendheid van sancties.
Aan de prestatie-indicatoren zou een bepaalde waarde gegeven moeten worden aan de hand waarvan kan worden 
beoordeeld of de gedragscode doelmatig is als oplossing voor het probleem van oneerlijke handelspraktijken. Aan 
de hand van de evaluatie zal de minister beslissen over het vervolg van de aanpak van oneerlijke 
handelspraktijken.
Welk product wenst u?: Deelname aan beleidstraject, uitvoering van werkzaamheden binnen de directie Welk 
kennisproduct wenst u?: publicatie ander kennisproduct;

1

.................... ...
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^nhef: dhr 
Voorletters:

/Naam:
EZ organisatie onderdeel: ELV 
E-mail: (Sminez.nl
Telefoon: 070
kunt u een inschatting maken van de omvang van uw vraag?: Ik vraag Wageningen UR een inschatting te maken 
Aantal dagen waarop u een beroep doet: 
bij welk aantal personen:
Heeft u een voorkeur voor een onderzoeker en/of onderzoeksinstituut van Wageningen UR?: T ' " en __ 

Waarvoor of hoe wilt u het product gebruiken?: Bijlage en/of input voor de kamerbrïef Ligt het 
onderwerp en de kennisvraag specifiek binnen één domein?:

Start (dd-mm-jjjj): 20-10-2015 
Eind (dd-mm-jjjj): 01-11-2015
Ingevuld op: Thu Oct 15 2015 10:43:55 GMT-f-0200 (CEST)

O
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5.41
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 16 november 2015 13:34

Kennis voor beleid 2015-108 
2015-108 projectplan.doc

Jij hebt bijgevoegde aanvraag ingediend bij Kennis voor Beleid. Kun je aub onderstaande vragen beantwoorden?

• Bij welk beleidsdossier past dit?

• Hoe past dit bij IDH?

• Wie is jouw contactpersoon bij ANK?

'W Met vriendelijke groet,

Dr. Ir. :

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Economische Zaken 
DG Agro en Natuur / Directie Agro- en Natuurkennis 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T +31 6
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5.42
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 23 november 2015 10:43

Kennis voor Beleid 2015-108 
2015-108 projectplan.doc

-i

8
Ki- ii
i- Ji:"

jiil--

Ä i

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet,

Dr.lr. mi' - -ia
Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Economische Zaken 
DG Agro en Natuur / Directie Agro- en Natuurkennis 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T +31 6
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Plan van Aanpak (werkplan)

?
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken - Dr.ir}

Projectnr: KVB-2015-108

Project: Gedragscode eerlijke handelspraktijken - quick scan 

evaluatie

v_y
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1.1. Samenvatting en beslispunten
De onderzoeksvraag die beantwoord moet worden is: wat zijn de ervaringen van betrokken 
partijen met de gedragscode eerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector én in de mode, 
textiel en schoeisel sector? Teneinde met een dergelijke gedragscode te gaan werken, is in 
beide sectoren een pilot opgezet, door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties uit de desbetreffende sector. Waar de agrofoodsector een vergelijkbaar 
Europees initiatief kent, is dit niet het geval voor de mode, textiel en schoeisel sector.

De opzet van de pilots is dat deze via zelfregulering tot stand komen, waarbij partijen zich 
vrijwillig conformeren aan de gedragscode eerlijke handelspraktijken en waarbij het Ministerie 
van EZ een faciliterende rol vervult.

Besloten is dat de pilots twee jaar duren en geëvalueerd worden. Aanvankelijk zou de 
stuurgroep dat zelf doen, middels een enquête onder bedrijven. Inmiddels is besloten dat deze 
evaluatie via onderhavig project wordt uitgevoerd. Daartoe worden interviews met de leden 
van de twee stuurgroepen uitgevoerd, alsmede een sessie op het Ministerie van EZ belegd om 
betrokken beleidsambtenaren te bevragen over de ervaringen met de betreffende gedtagscodes.

Via de interviews zal sowieso een beeld moeten worden gegeven over de volgende prestatie- 
indicatoren:
• Het aantal ondernemingen dat zich heeft gebonden aan de gedragscode.
• De duidelijkheid van de normen voor eerlijke handelspraktijken uit de gedragscode.
• De mate waarin geschillen in goed overleg tussen ondernemingen worden opgelost.
• De effectiviteit van de geschillenbeslechting: tijdsduur van de afhandeling van klachten 

en beslissing van geschillen en de doeltreffendheid van sancties.

Naast informatie over deze specifieke indicatoren is er behoefte aan informatie over de 
ervaringen van de betrokken partijen met de pilot. En aanvullend op de ervaringen is het ook 
nodig om een beeld te vormen van de ideeën die partijen hebben bij een eventueel vervolg van 
de pilot en hoe dat vormgegeven zou kunnen worden.

Beslismomenten betreffen de door de opdrachtgever te geven goedkeuring van onderhavig 
Plan van Aanpak en van de vragenlijst die voor de interviews en ‘EZ-sessie’ zal worden 
gebruikt. Verder is cruciaal voor dit project een tijdige medewerking van de afeonderlijke 
leden van de twee stuurgroepen aan de interviews. Voor het einde van november moeten de 
eerste resultaten van de interviews beschikbaar zijn, de evaluatie zelf (het eindrapport van dit 
project) moet aan het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

1.2. Product
Eindrapport (Nederlandstalig) met daarin de evaluatie van (i) de pilot gedragscode eerlijke 
handelspraktijken in de agrofoodsector, en (ii) de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken 
in de mode, textiel en schoeisel sector. Deze evaluatie is gebaseerd op de analyse van de 
interviews die worden gehouden met de afzonderlijke leden van de twee stuiurgroepen en van
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de sessie die op het Ministerie van EZ wordt georganiseerd. Deze analyse wordt verder gevoed 
met een expert judgement vanuit LEI Wageningen UR die moet zorgen voor een kritische 
reflectie op de uitkomsten van de interviews en ‘EZ-sessie’.

1.3. Kosten
Ca. € 19.598,- exclusief BTW / 22.713,58 inclusief BTW.

1.4. Opdrachtgever
Ministerie van EZ. Voor de pilot ‘agrofoodsector’ is de contactpersoon dr.ir. 
voor de pilot ‘mode, textiel en schoeisel sector’ is dat drs.

en

1.5. Projectmanagement
Projectleider: : 64 uur);
Onderzoekers: , 40 uur),
Quality Assurance / reviewer: hij vooriceur

1.6. Samenwerking met derden
Niet van toepassing.

6 uur)
;, 48 uur); en

1.7. Planning
Zie § 3.2.
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2.1. Aanleiding en uitgangspunten
Het voorkomen van oneerlijke handelspraktijken is regelmatig onderwerp van politiek debat. 
Voor de agrofoodsector en de mode, textiel en schoeisel sector heeft de minister van EZ 
toegezegd dit via zelfregulering aan te willen pakken. Hierbij is gekozen om te gaan werken 
met een gedragscode eerlijke handelspraktijken. Dit is in de vorm van een pilot concreet 
opgepakt door een overleggroep (stuurgroep) binnen de desbetreffende sector.

De pilot voor de agrofoodsector is van start gegaan op 16 september 2013, tegelijkertijd met 
het Europese initiatief op dit terrein. De pilot voor de sector mode, textiel en schoeisel is begin 
november 2013 van start gegaan. De stuurgroepen van deze pilots zijn verantwoordelijk voor 
de voortgang van de pilots. In de stuurgroep voor de agrofoodsector zijn het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLl) en de 
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) vertegenwoordigd. In de 
stuurgroep voor de sector mode, textiel en schoeisel zitten vertegenwoordigers van MODINT 
(de ondernemersorganisatie van fabrikanten, importers, agenten en groothandelaren van 
kleding, modeaccessoires, tapijt en textiel), INretail (de brancheorganisatie voor ondernemers 
in de wonen-, mode-, schoenen- en sportbranche), de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in 
Textiel (VGT), de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) en de Vereniging 
Importeurs Verre Oosten (VIVO). De opzet van de pilots is dat deze via zelfregulering tot 
stand komen, waarbij partijen zich vrijwillig conformeren aan de gedragscode eerlijke 
handelspraktijken.

Eerder (namelijk op 6 juni 2014) zijn door de minister al de eerste bevindingen van de twee 
pilots naar de Tweede Kamer toegestuurd. De pilots hebben een looptijd van twee jaar, en 
besloten is om ze na afloop te evalueren. Aanvankelijk zou de stuurgroep dat zelf doen, 
middels een enquête onder bedrijven. Inmiddels is besloten dat deze evaluatie via onderhavig 
project wordt uitgevoerd. Daartoe worden interviews met de afzonderlijke leden van de twee 
stuurgroepen uitgevoerd, alsmede een sessie op het Ministerie van EZ belegd om betrokken 
beleidsambtenaren te bevragen over de ervaringen met de betreffende gedragscodes.

2.2. Doeisteiiing
Het project moet antwoord geven op de vraag: wat zijn de ervaringen van betrokken partijen 
met de gedragscode eerlijke handelspraktijken in twee sectoren: (i) agrofood en (ii) mode, 
textiel en schoeisel. Het beantwoorden van deze onderzoeksvraag vormt de doelstelling van dit 
project. Daartoe wordt een quick-scan evaluatie uitgevoerd van twee pilots middels interviews 
en een gesprekronde (sessie) over het onderwerp op het Ministerie van EZ (waarbij de 
interviewvragen waarmee de afzonderlijke leden van de twee stuurgroepen worden bevraagd 
leidend zijn).

2.3. Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een afgeronde evaluatie, vastgelegd in een rapport dat voor het 
einde van het jaar naar het ministerie van EZ dient te worden gestuurd. Dit rapport bevat de
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uitkomsten van de evaluatie van de twee eerder genoemde pilots, gebaseerd op de analyse van 
de interviews die worden gehouden met de afzonderlijke leden van de twee stuurgroepen en 
van de sessie die op het Ministerie van EZ wordt georganiseerd, en verder aangevuld met een 
kritische expert judgement vanuit LEI Wageningen UR’.

3. Activiteitenplan

3.1 Fasering en beschrijving werkwijze
Fase 1 ; Inplannen en voorbereiden interviews / sessie op ministerie van EZ; 
Fase 2: Houden van interviews, en organiseren van sessie op ministerie van EZ; 
Fase 3: Analyse van / kritische reflectie op interviews en ‘EZ-sessie’; en 
Fase 4: Schrijven eindrapport.

3.2 Activiteiten per fase

Activiteit Door

W
ee

kn
um

m
er

O
rg

an
isa

tie

In
ze

t(d
gn

)

U
itv

oe
rd

er
!

Fase 1: Inplannen en voorbereiden
interviews / sessie op ministerie van EZ

LEI 1 46

Fase 2: Houden van interviews, en
organiseren van sessie op ministerie van 
EZ

LEI 10 47^9

Fase 3: Analyse van / kritische reflectie op 
interviews en ‘EZ-sessie’

LEI 3 . i

•' .....

47-49

Fase 4; Schrijven eindrapport LEI 6
’æ

48-51

4. Beheersplan 

4.1 Rapportage
LEI-rapport, met daarin de uitkomsten van de evaluatie. Review ervan vindt plaats door 

li' of door een senior scientist met kennis van ketens {Quality Assurance).
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4.2 Financiën

De totale kosten van het project komen op: 19.598 euro excl. BTW 
(= 22.713,58 euro incl. BTW)
Deze zijn opgebouwd uit:

0

Personen (LEI) ibageiï Dagtarief Begr. Eurd

u|__—1_||_ 8 976 7.808
■5 5 976 4.880
01

s 6 792 4.752
I y4 1.144 858
£

Subtotaal 18.298
Post Begr. Euro
Reiskosten interviews 300

% .Sf
c; u Eindrapport 1.000

‘C ?
-2 nea ®
5 p

Subtotaal
Totale kosten 19.598
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5.43
^Van:
Oerzonden:
Aan:
Onderwerp:

Jsß^\ Si» ..■^V..S‘: '@wur.nl>
vrijdag 27 november 2015 13:33

RE: Projecten Kennis voor Beleid naar BO-onderzoek

Graag gedaan. We doen ons best zo snel mogelijk te zijn.

Met vriendelijke groet,

LEI Wageningen UR 
) Postbus 29703, 2502 LS Den Haag 
Alexanderveld 5, 2585 DB Den Haag Tel: OZOjUUil^
E-mail: wÊÊÊÊÊÊIÊÊ^2Iiirjll 
WWW.lel.wur.nl

Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met I wur.nl /+31 701

LEI B. V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 271 894 20 0000. 
WWW. disclaimer-nl. wur. nl

Please consider the environment before printing this e-mail

From:
Sent: 26 November 2015 15:10

I Subject: RE: Projecten Kennis voor Beleid naar BO-onderzoek
V»

Beste
Dank voor de inzet om dit via het BO te laten lopen. Ik heb al een bevestiging gehad dat dit zo zal gaan.

Mi

Van: .'ii
Verzonden: donderdag 26 november 2015 15:00 
Aan:|v*% »
CC:
Onderwerp: FW: Projecten Kennis voor Beleid naar BO-onderzoek 

Beste 'ISÊÊÊÊÊÊi |BB[
Er wordt momenteel aan gewerkt om deze vraag via BO gefinancierd te krijgen. 
Ik hou jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,



• V ~ - * r^- .- > —• ,/'_______- :>:_ ' t" - ' - I
r.iJ' _______________________________________________________________________________

' ’ ........................................................................~ ■ ' '...................................... ^

rif/ Wageningen UR
■Bqstbus 29703, 2502 LS Den Haag
Àiexanden/eld 5, 2585 DB Den Haag
l^.'m°ü«MÊÊÊLm^o.nr n,

WWW. lei. wur. nl

Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met iwur.nl /+31 70 I

LEI B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandei onder nummer 271 894 20 0000. 
WWW. disciaimer-ni. wur. nl

sA'please consider the environment before printing this e-mail

8
From:
Sent: 23 Novemter 2015 10:07
To: v;:j
Subject: Projecten Kennis voor Beleid naar BO-onderzoek

öminez.nll

Hallo

Onderstaande ter info.

___________ j heeft afgelopen vrijdag een mail van ontvangen met daarin o.a. het verzoek om de
volgende 3 Kennis voor Beleid projecten via de voordeur tot ^ordeur route aan te bieden^or BO-onderzoek:

liiii-........ « Ä-•
Gedragscode eerlijke handelspraktijken - quick scan evaluatie (afwijzing ontvang je vandaag)

Met vriendelijke groet,

Dr. Ir.

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Economische Zaken 
DG Agro en Natuur / Directie Agro- en Natuurkennis 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T -H31 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this messagè was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

i risks inherent in the electronic transmission of messages.

f---

f)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ü
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5.44
Ministerie van Economische Zaken /

TER INFORMATIE

Aan de Minister

Directsraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Auteur

nota
illpü.

Datum
13 mei 2014

Bespreking pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken Kenmerk
DGETM-MC/ 140837Î9

PeraTenroute
Paraat

SPiC
l5

Paraaf

directeur MC 
Medepareat

Kopie aan

Bijlage(n)
Paraaf

Medeparaaf

Aanleiding
Uw verzoek om overleg over de pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken op 
woensdag 14 mei 2014 naar aanleiding van een nota aan u over de stand van 
zaken van deze pilots.

kernpunten
In reactie op een nota met de stand van zaken van'de pilots uitte u een aantal 
vragen en zorgpunten. Daar gaan we hieronder op In.

itvangon BBR

Pagina | van 4
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Dlrectoraat-generaal 
Energie, Telecom ft 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Kenmerk
DGETM-MC / J4083739

Ons verhaal
De lijn die we volgen bij oneerlijke handelspraktijken is als volgt.
Nationaal:
• uitgangspunt is dat problemen In de bilaterale relatie tussen éëh individuele 

leverancier en een Individuele afnemer, waaronder oneerlijke 
handelspraktijken, door partijen zelf dienen te'worden opgelost;

• de praktijk is echter vi/eerbarstig, omdat benadeelde partijen (vaak 
leveranciers) hun recht niet‘durven te halen via de rechter.’Met name omdat 
ze bang zijn hun relatie met de afnemer op het spel te zetten;

• zelfregulering in de vorm van een gedragscode laat het primaat bij het 
bedrijfsleven en kan voorzien in een snelle, goedkope en laagdrempelige vorm 
van geschilbeslechting. Vanwege de weerbarstigheid speelt het ministerie van. 
Economische Zaken een faciliterende rol. Uit ervaringen in andere Europese 
landen blijkt wetgeving ook niet het gewenste resultaat te hebben;

• om te bezien 'of zelfregulering werkt zijii er twee pilots (in de agrofoodsector 
en de sector mode, textiel en schoeisel) opgezet en in het najaar van 2013 
gestart orti in de praktijk té .zien hoe dit werkt. Deze pilots zijri afgelopen 
najaar gestart en worden eind dit jaar geëvalueerd om te bezien hoe hiermee 
verder te gaan;

Europees:
• op Europees niveau wordt ook aan zelfregulering gewerkt. Afgelopen najaar is 

een zogenaamd Supply Chain Initiative gestart waaronder een gedragscode 
eerlijké handelspraktijkén voor de agrofoodsector, waar de Nederlandse pilot 
grotendeels bij aansluit..

• de Europese Commissie heeft voorjaar 2013 een groenboek uitgebracht. 
Nederland hééft in reactie daarop aangegeven zelfregulering als instrument na 
te streven om oneerlijke handélspraktijken tegen te gàian. Het Is afwachten 
welke stappen de nieuwe Europese Commissie op dit terrein gaat zetten.

Lijn Kamerbrief

Pagina 2 van 4
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

U heeft eerder toegezegd de Eerste en Tweede Kamer in het voogaar 2014 te 
informeren over de eerste bevindingen van deze pilots. De lijn van de Kamerbrief 
hierover is ais volgt:
• de pilots zijn in het najaar van 2013 gestart en de procedurele vereisten voor 

deelname aan beide pilots vergden veel tijd, waardoor de periode waarover • 
informatie beschikbaar is over de uitwerking van de gedragscode vrij kort is;

• de pilots stonden vooral in het teken van opstarten en organiseren;
• de pilots worden serieus opgepakt, de bekendheid neemt toe en betrokken 

organisaties werken aan implementatie van de gedragscode;
■ tot nu toe zijn er geen klachten ingediend. Wel zijn er twee acties die medi 

aandacht hebben gekregen: WW en 9HB (nog) geen oordeel of dezi 
acties Vi/el of geen oneerlijke handelspraktijk waren;

• de stuurgroepen van de pilots brengen eind 2014 eindverslag uit aan EZ, 
waarna de Tweede Kamer hierover wordt geïnformeerd.

Toelichting
De pilots zijn gestart op 16 september 2013 (agrofoodsector, tegelijkertijd met 
het Europese Supply Chain Initiative) en begin november 2013 (sector mode, 
textiel en schoeisel). De stuurgroepen van de pilots zijn verantwoordelijk voor d 
voortgang. In de stuurgroep voor de agrofoodsector zitten: Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie 
(FNLI) en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). In de stuurgroep voor 
de sector mode, textiel en schoeisel zitten: MODINT, INretail, Vereniging van 
Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), Vereniging van Grootwinkelbedrijven in 
Schoenen (VGS) en de Vereniging Importeurs Verre Oosten (VIVO).

Eerste bevindingen pilots
Over de hele breedte van de pilots is te zien dat de gedragscodes in beide 
sectoren serieus worden opgepakt. De afgelopen periode stond in het teken van 
het opstarten van de pilots. Alle betrokken brancheorganisaties hebben algemene 
informatie via websites en nieuwsbrieven verspreid, plaatsten artikelen in 
vakbladen, bespraken het in de bestuurs- en ledenvergaderingen, organiseerden 
bijeenkomsten voor hun leden en riepen hun leden op zich te conformeren aan de 
gedragscode. Tot nu toe heeft nog geen klachtenbehandeling plaatsgevonden in 
één van de stuurgroepen, omdat partijen vooralsnog gezamenlijk tot een 
oplossing kwamen. Dat partijen er onderling uitkomen, is ook het uitgangspunt 
van de pilots. Bij de stuurgroepen zijn tot op heden geen klachten ingediend. Wel 
z^ljn de brancheorganisaties voor advies door hun leden benaderd in het geval van

Op dit moment

Kenmerk
DGrrM-MC/ 14083739

kunnen nog geen voorlopige conclusies worden getrokken over de effectiviteit van 
de geschillenbeslechting van belde pilots.

Gebleken is dat de verschillende procedurele vereisten voor deelname aan beide 
pilots veel tijd hebben gevergd. Dit geldt het meest bij de pilot in de sector mode, 
textiel en schoeisel, omdat zij niet konden aansluiten bij de Europese 
infrastructuur van zelfregulering. De periode waarover informatie beschikbaar is 
over de uitwerking van de gedragscode is dan ook vrij kort.

Pagma 3 van 4
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Vervolg
Gedurende dit j'aarzal EZ vinger aan de pols.blijven houden bij beide pilots. De 
stuurgroepen van de pilots brengen eind 2014 een eindverslag uit waarna de ■ 
Eerste en Tweede Kamer hierover worden geTnformeerd.

In Europees verband wordt gekeken naarde voortgang van het Supply Chain 
Initiative via een enquête in september van de Europese Governance Group, 
waarin de brancheorganisaties 'op Europees niveau zijn vertegenwoordigd, en een 
evaluatie in opdracht van de Europese Commissie die najaar 2014 van start gaat.

en
directie Mededinging en Consumenten

DIreetora at*generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
'Directie Mededinging en 
Consumenten

. Kenmerk
DGETM'-MC / 14083739
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Ministerie van Fconomische Zaken

TER INFORMATIE

Aan dé Minister’
Aan de Staatssecrelaris

nota
ParAfcnrow't« 
PèMAf

ÜO LTM

Stand van ?aken pilots eerlijke handelspraktljken

iii^Ui4iii|iiH
11111111111 ^Hi

Dïfectof*at*Qén«rAal 
En«rg}«, T«^com & 
Mttdedfogsng

Difettie MedeC.n^irty en 
ConsomöT»l<^rt

LMIUÜU

Ositum
fi rni“i ?Gi4
K«nm«rk
üGrrW MC./

IHM; 140«0406

Kopie «iin 
KG Mo«icidft'gFrfc

Bijteflofn)

Aanleiding
Verzoek van de Minister om te worden geïnformeerd over de stand van zaken van 
de pilots eerlijke handelspraktijken.

Kernpunten
• in de agrofoodsector en sector mode, textiel en schoeisel worden pilots 

uitgevoerd om een gedragscode eerlijke handelspraktijken te gebruiken;
■ de bedoeling van de pilots Is om via zelfregulering oneerlijke

handelspraktijken tegen te gaan. Van belang Is hierbij dat partijen er 
onderling uitkomen;

• de pilots zijn van start gegaan op 16 september 2013 (agrofoodsector, 
tegelijkertijd met het Europese Supply Chain Initiative) en begin november 
2013 (sector mode, textiel en schoeisel);

• de pilots staan tot nu toe vooral in het teken van opstarten en organiseren. 
Vooral in de sector mode, textiel en schoeisel, omdat die niet kan aansluiten 
bij een Europese infrastructuur van zelfregulering,

• de pilots worden serieus opgepakt, de bekendheid neemt toe en betrokken 
organisaties werken aan implementatie van de gedragscode;

• tot nu toe Zijn er geen klactü 
aandacht hebben gekregen

• de stuurgroepen van de pilots (waarin de brancheorganisaties van de sectoren 
zitten) brengen eind 2014 eindverslag uit aan EZ waarna de Tweede Kamer 
hierover wordt geïnformeerd.

Op korte termijn zal de Minister de Tweede Kamer Informeren over de eerste 
bevindingen van de pilots. Een nota met Kamerbrief hiertoe volgt.

Toeüchting
De stuurgroepen van belde pilots zijn verantwoordelijk voor de voortgang, In de 
stuuigroep voorde agrofoodsector zitten; Centraal Bureau Levensmtddslenhahdel 
(CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNU) en Land- en

Ontv»no«n BWi
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Difectona*t-gtm«raaf 
CfXrgle, T«Je<om & 
M«d«dlf^fng

Üifitc^f Mçdçôfty;nÿ 
CGT^Suinçfiier:

Tu,nbouworgan,sat.e NeUeriand (LTO Nederland), In de stuurgroep voor de scdor ,• uorve.,
mode, textiel en sclioeise! /lUem MODINT, INreraii, Vereniging van 
Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT), Vereniging van Grootwinkelbedrijven in 
Sooenen (VGS) en de Vereniging Importeurs Verre Oosters (VÎVO).

Oeeifiame aan de pilots en bekendheid
Alle tn Nederland actieve supermarktorganisaties zijn geregistreerd bij het 
turopese Supply Chain Initiative. Uit de levensmiddeienindustrie hebben zich tot 
op heden onder meer de volgende fabrikanten geregistreerd; Nes tl a Unilever 
Mars, Ferrero, Wrlgley, Coca-Cola, Kellogg, Brezè Food Group. Peijnénburg ' 
verstegen, Concorp, Aarts Van LTO-zijde is tot nu toe alfeen de coöperatie 
f ruitmaster geregistreerd. B.j het Europese Supply Chain Initiative hebben (stand 
b mei 2014) in totaal 112 bedrijven, waarvan 40 actief in Nederland zich 
geregistreerd, met een totaal van 6S0 werkmaatsrhappijen. Daarnaast hebben 63 
bedrijven aangegeven bet voornemen te hebben om z.ch te registreren.

Tijdens het vragenuur op ! april 2013 heeft het ud De Liefde (WO) aandacht 
gevraagd voorde bekendheid van de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken 
m de agrofoodsector (Kamerstukken 2012/2013, rm 2014205885). Gelet op alle 
acnes, die door de brancheorganisaties zijn en worden ondernomen is er 
vertrouwen dat de pilots snel aan bekendheid winnen.

Vanuit de media en de Tweede Kamer is afgelopen periode aandacht geweest voor 
een bnef die een aantal A-merkfabrikanten medio september 2013 heeft 
ontvangen van Plus Retail en over een feverandersbijeenkomst die Hema op 1 7 
maart 2014 organiseerde. Oe Plus casus was aanleiding voor de Minister en 
Staatsecretaris op 26 september om met de stuurgroep uit do agrofoodsector te

, in haar bnef aan genoodzaakt te zijn het opgetreden margeverties
. e A-merkfabrikanten in rekening te brengen. De A-merkfabrikanten werden 

wel uitgenodigd om met andere oplossinc

Zowel de
handelsDraktiiken. Lev

In de Kamerbnef zal aandacht worden geschonken aan wat in zijn algemeenheid 
te zeggen ,s over aales zoals vanHUen^^Zo kan worden gezegd dat 
mondelinge- en schnftelljke berichten waarin zonder wederzildse instemming 
wordt afgedwongen dat reeds afgesproken prl)zer\ (tijdetijk) worden gewijzigd
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Olrcctoraat'genEraal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
OIrectle Mededinging en 
Consumenten

wegens omstandigheden die zijn gelegen bij de eisende partij niet In, 
overeenstemming zijn .met de gedragscode. Volgens de gedragscodê eerlijke 
handelspraktijkeri js eenktidigè wijziging;yah dé coritractv'oörwaarden alleen 
tpegestaanals die mogelijkheid en de bijbehorende omstandigheden en 
voorwaarden van tevorenzijn overeengekomen. In de pverèénkomst moet 
worden aangegeven hoe de partijen mdgelijfee wijzigingen .bespreken die 

moodzaketijk zijn voor de uitvoering van dé óvereenkomét ördie het gevolg zijn 
van onvopaiene omstandlgheden/zoals-bepaald in de-overeenkomst

Kenmerk
OGETM-MC/ 14079842

oirecne ncoeoinging én Consumenten
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5.45
Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

?

nota Kamerbrieven Piiots Gedragscode eerlijke 
handelsprakttjken

Parafenrout» ; r j
Pa^aaf '

DG £TM , 
Mi;depara,if

direct-ur MC 
Msdeparaar Msdasarädf

BSft /

Direcloraat-generaat 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Macedinging en 
Consdmenten

Auteur
mr, f C"
T 1)70 T C
’

#mmez nl
llc..

Oaturt!;..."' a
■S.V .'clt

Kenmerk ' /
DGCTM-MC f !.ï!S1733

i'i/S’20ycî
Kopie aan
DG eiM 
piv DG ETM 
r^.r MC
KG MadedmgiJ^s

8ijlage(n)

Aanleiding
Tijdens hat algemeen overleg op 6 februari 2013 over oneerlijke handeispraktijken 
en in de kamerbrieven van 2 april en 8 mei 2013 heeft u toegezegd de Tweede 
Kamer begin september 2013 te informeren over de voortgang van de pilots voor 
een gedragscode eerlijke handelsprakttjken voor de agrofoodsector en de sector 
mode, textiel en schoeisel. De Eerste Kamer heeft u op 1 maart 2013 verzocht 
deze informatie ook aan haar te zenden. Met de bijgevoegde brieven, die qua 
inhoud hetzelfde zijn, geeft u gevolg aan uw toezegging aan de Tweede Kamer en 
voldoet u aan het verzoek van de Eerste Kamer. Op 18 september a.s, vindt in de 
Tweede Kamer het algemeen overleg 'Marktwerking en mededinging' plaats, De 
brief over de pilots zal v^aarschijnlijk aan de agenda van dit algemeen overleg 
worden toegevoegd.

Verzoek
Indien u zich in de berichtgeving kunt vinden, wordt u verzocht de bijgevoegde 
brieven aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer te ondertekenen,

Kern berichtgeving
In de brieven schrijft u dat zelfregulering als aanvulling op de bestaande 
regelgeving de aangewezen weg is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. 
Sinds het algemeen overleg van 6 februari 2013 hebben de overleggroepen voor 
de agrofoodsector en voor de sector mode, textiel en schoeisel voortvarend 
gewerkt aan de opzet van twee pilots voor die sectoren. Bij die pilots vmrdt het 
probleem van de oneerlijke handelspraktijken aangepakt door een gedragscode 
met mogelijkheden voor geschillenbeslechting. De pilot voor de agrofoodsector 
gaat van start op 16 september 2013 en de pilot voor de sector mode, textiel en 
schoeisel uiterlijk begin november 2013. U schrijft in uw brieven vertrouwen te 
hebben in de uitvoering van de pilots. EZ zal gedurende de pilots vinger aan de 
pols blijven houden.

Onbâîi'jen 3BR
U oq/ 

1
I ym 2
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In de brieven wordt voor de afzonderlijke pilots geschetst hoe de inrichting van 
de pilots er uit zal zien. De,pilot voor de agrofoodsector houdt in het 'uitproberen' 
van de Europese gedragscode voor die sector. De pilot voor mode, textiel en 
schoeisel voorziet in een eigen gedragscode, geënt op de Europese gedragscode. 
Beide gedragscodes geven normen voor 'eerlijke handelspraktijken' en bieden een 
kaderregeling voor het oplossen van geschillen over het niet naleven van de code. 
Dit kunnen geschillen zijn tussen twee ondernemingen, maar ook gevallen waarin 
verschillende leveranciers last hebben van één grote afnemer (

Oirectoraat-generaai 
Energie, Telecom & 
Mededinging

t^rectie Mededinging en 
Consu'nenten

Kenmerk
OGFTM-MC/ 13151733

"s- ■
jBij deze 'gebundelde' klachten in de agrofoodsector kan de 

brancheorganisatie van de klagers de zaak aanhangig maken bij de nationale 
stuurgroep voor de agrofoodsector (en eventueel ook de Europese stuurgroep). Bij 
gebundelde klachten in de sector mode, textiel en schoeisel kan de 
brancheorganisatie van de klagers die klachten voorleggen aan het Nederlands 
Arbitrage Instituut voor een onafhankelijk oordeel. In deze gevallen van 
'gebundelde' klachten kan de anonimiteit van de klagers worden gewaarbrogd.

Verder schrijft u in uw brief aan de Tweede Kamer dat u haar, zoals toegezegd 
tijdens het algemeen overleg van 6 februari 2013, m het voorjaar van 2014 zult 
informeren over de eerste bevindingen met de twee pilots. In uw brief aan de 
Eerste Kamer zegt u haar toe die Informatie ook aan haar te sturen, In beide 
brieven schrijft u ook dat u de pilots graag een jaar wilt laten doorlopen. In dat 
geval zult u de overleggroepen van beide pilots verzoeken eind 2014 een 
eindverslag uit te brengen over de toepassing van de gedragscode en de 
kaderregeling en zult u beide Kamers eind 2014 informeren over de resultaten 
van de twee pilots. Afhankelijk van die resultaten verwacht u dat kan worden 
beslist of een gedragscode met procedurele kaderregeling, als aanvulling op 
bestaande wetgeving, voldoende is als oplossing voor het probleem van oneerlijke 
handelspraktijken. Luidt het antwoord op die vraag bevestigend, dan kan worden 
bezien of het mogelijk is te komen tot één gedragscode en de werkingssfeer 
daarvan uit te breiden tot andere bedrijfssectoren dan die van de pilots.

irectie ededinging en Consumenten
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6.1
'^an:
f'Verzonden: 
" Äan:
Onderwerp:
Bijtagen;

dinsdag 13 oktober 2015 10:41

FW: bewindspersonenstaf 
dijka6_2015-10-13_09-38 3266.pdf

Gr.

------Oorspronkelijk bericht------
Van: Secretariaat DG ETM
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 9:59

^-'rdàÂ„.-dspdVîd„e„d.i

Zie vraag van 

Groet,



f,«.

•■--J

hr
DG ETM
op hst h?ogste°plvssu blrnin'‘L''“n‘*d''^ Tl!Sbm" ÓrglS”(LTO) Is beslalsn geen behos^te ‘ ^ j.' “ ' '

Srs^rMsÄÄS 6. la
■bss’lirekm'mt'Jr^* 'Ï °P termijn overleg met be stuurgroepleden om t™^

bespreken wat voor gevolg wordt gegeven aan het standpunt van LTO. De Federatie Nederlanden
Levensmiddelen Industrie (FNLJ) heeft laten weten wel Iets aan oneerlijke handelsoraktliken re wiiiion

"d 2® stuurgroep van de pilot (LTO, FNÜ en CBL) de pilot evalJer^^ heeft
Sg de pïoi Informeren ovL het



rVan:
Verzonden:

-Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 13 oktober 2015 21:30

RE: antwoord vraag 7 SP 
SP vraag 7.docx

6.3

Hoi,
Hier een nieuwe versie van het antwoord op vraag 7 van SP 
Groet,

Van: Groene, mr. A.P. de (Petra) .................
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 20:48 
Aan: Faber, drs. T. (Thomas)

Ik stuur je zo de link. 

Gr.

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 13 okt. 2015 om 20:39 heeft 

Hoi,

|^>minez.nl> het volgende geschreven:

En hier voor akkoord het antwoord op vraag 7. 
Groet,

<SP vraag 7.docx>
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, Van;
Verzonden; 

K' Aan; 
Onderwerp:

dinsdag 26 juli 201615:28 

• FW: motie

|S|Van:f ^
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 14:32 
Aan: ■ mt-
CC: ^
Onderwerp: RE: motie

Hierbij de verwijzing naar de toezeggingen en hieronder de motie

ytps://www4_weedekamer.n[/downloads/document7iri=nrpaqHia-a/ïg^-^/iQn.nQf.4
2c91a9d56373&title=Conceptverslaq%20MarktwerkinQ%2Qen%20mpf1erlrnQinQ.dnrY

groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Vergaderjaar 2015-2016

^24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit 
g|Nr. 412 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. 

Voorgesteld 7 juli 2016

Van: _____
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 12:03 
Aan:
Onderwerp: motie

de rnrniS" hendeteprektijken (of een referenda) plus de 2
Alvast dank.
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”ri/tërvrïe n de lljke^roet,
i
With kind regards

'i?:
Agro-econoom

Agri-economist

Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-generaal Agro en Natuur 
Directie ELW

Tel 0031 6-

n
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•Van:
•Verzonden;
'Aan:
CC:
Onderwerp:

6.5
dinsdag 26 juli 201615:55

UTP's

^■vanmorgen over verschillende zaken, hadden het ook even over UTP's. Ik begrijp dat jullie vanwege 
de motie Gesthuizen gaan praten met de FNLI over hun klachten. Wij i^^of ik) zijn daar graag bij
aangehaakt. 

Groet,

Met vriendelijke groet. 

With kind regards

Agro-econoom

Agri-economist

Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-generaal Agro en Natuur 
Directie ELW

Tel 0031 6 ^

o
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,Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

vrijdag 29 juli 2016 15:47

Ahold Delhaize

Opvolgen
Voltooid

Qïaholddelhaize.com:

Geachte,
»

U heeft vast vernomen dat de fusie tussen Ahold en Delhaize Groep op 23 juli jl. is afgerond.

Samen vormen beide bedrijven Ahold Delhaize, een leidende, internationale speler in de
^ Delhaize zal via haar meer

fn Europa *n'de VeTen™dï“'“ 5“ ^'antsn bedienen

Ahold Delhaize is actief in meer landen en markten, maar in al die markten telt voor onze klanten 
die ene winkel in hun buurt. En in die ene winkel willen we iedere dag beter worden.

Wij verwachten in de toekomst nog beter in staat te zijn onze klanten optimaal te bedienen in 
winkels en online. Door ons productaanbod verder te innoveren, verduurzamen en gezonder te 
maken, voor onze medewerkers een goede werkgever te zijn en een actieve rol te spelen in de 
buurten en wijken waar onze winkels gevestigd zijn.

Gezten uw interesse en betrokkenheid bij samenwerking in de levensmiddelenketen, leek het mij 
goed u op de hoogte te brengen van het feit dat wij deze week alle Ahold Delhaize leveranciers in 
de Benelux geïnformeerd hebben over de officiële start van Ahold Delhaize en hen hebben 
bedankt voor de samenwerking en steun als leverancier van Albert Heijn en/of Delhaize Ook
lerenTnTe innoverenmogelijkheden zien om samen verder te groeien, te

^Daarnaast hebben wij circa 100 van onze grootste, internationale leveranciers in de Benelux
afgerond, er een natuurlijk moment

ontstaat om met elkaar in gesprek te gaan. Ahold Delhaize en haar leverancier zullen gezamenlijk 
Hnt n r® f bespreken in individuele gesprekken. De focus in deze gesprekken
hgt op het in lijn brengen van inkoopcondities. Bij deze gesprekken bouwt Ahold Delhaize voort op
hohho ^ relaties die zij met deze leveranciers heeft. Met veel leveranciers^
hebben zowel Ahold als Delhaize reeds een langlopende constructieve samenwerking tot 
tevredenheid van beide partijen.

De commerciële strategie van Albert Heijn blijft ongewijzigd.

Albert Heijn blijft focus houden op:
- gezondheid en kwaliteit
- vers
- duurzaamheid en innovatie
- op inkoop zo dichtbij als mogelijk en zo ver als noodzakelijk
- op samenwerking in de keten



Hierbij treft u een link aan naar onze website www.aholddelhaize.com voor meer achtergrondinformatie.

f.. Ik ZOU het bijzonder op prijs stellen op enig moment persoonlijk nader met u kennis te maken. Er 
zijn veel dossiers die relevant zijn voor zowel het ministerie als ons nieuwe bedrijf.

Als u daarvoor open staat, hoor ik dat graag van u.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Groet,

Vriendelijke groet/ Kind regards

Director Public Affairs

Ahold Delhaize
Phone +316
Email ’5aholddelliaize.com
www.abolddelhaize.com

a
.DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary confidential 
Fand/or prtvileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is 
unauthorized. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the 
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for consequences 
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this 
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other 
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.
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Van:

K Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

_____ j@fnli.nl>
dinsdag 16 augustus 2016 15:57

RE; Bericht over Ahold Delhaize

Beste

Wat wij weten, weten wij uit de vakpers (Distrifood had de primeur) en de algemene pers. Onze 
reactie, gevraagd naar commentaar, is dat wij ervan uitgaan dat Ahold Delhaize zich houdt aan de 
gedragscode van het Supply Chain Initiative. Als het zo is dat Ahold Delhaize lopende contracten 
eenzijdig zou willen wijzigen of condities met terugwerkende kracht zou willen aanpassen, dan zou dat 
in strijd zijn met de gedragscode.

Met vriendelijke groet,

LM 06

Van: ^H|p||||||||yy||y|y||||||||yg@jTH 
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2016 14:23 
Aan: '

minez.nl>
Onderwerp: Bericht over Ahold Delhaize 

Beste stuurgroepleden,

Ik las vandaag op nu.nl en in de Volkskrant een bericht over vermeende eenzijdige prijswijziging met 
terugwerkende kracht door Ahold Delhaize;

http://www.volkskrant.nl/ecgn.omie/plan-van-ahold-delhaize-om-minder-aan-levpranriprt;-rp-hpraipn-crhonHt-- 
aedraascode~a4358331 / ............................. ..
http://www.nu.nl/economie/4307721/QRfuseerd-ahold-delhaize-breekt-qedraQscQde.html

Zouden jullie ons daar over kunnen informeren, zodat wij daar de Minister over kunnen voorbereiden als hii daar 
^jp aangesproken wordt? •'

Alvast bedankt.

Groet,

(5)cbl.nl>: @fnli.nl>:
lto.nl>

:@minez.nl>:»ii

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.



• iThe State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
‘ risks inherent in the electronic transmission of messages.
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6.8
;jVerzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 18 augustus 2016 11:43

Stukje voor actualiteitenoverzicht over Ahold Delhaize
Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over prijsverlagingen.docx

^^heeft een stukje voor het actualiteitenoverzicht geschreven (maat kan niet in outlook, daarom stuur ik het

Heb je nog suggesties?

Groet^
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6.8a

Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over prijsverlagingen

Media (o.a. Volkskrant, NOS.nl en nu.nl) berichten deze week over heronderhandelingen van de 
nieuwe supermarktcombinatie Ahold Delhaize met zijn leveranciers over contracten, prijzen en
^^^^^w^arden. —------------------

Voorts zal de caslTs worden besproken met de verschnTerTde brancheoi^nisatie?^^^ 
bijeenkomst op 14 september van de stuurgroep agrofood. Daar zal ook gesproken worden over het 
onderzoek dat FNLI onder haar leden heeft gedaan naar oneerlijke handelspraktijken en de motie van 
het Li^d Gesthuizen waarin wordt verzocht om een éénjarige pilot te houden met een klachtenloket bij 
de^CM waar ondernemers anoniem kunnen klagen. ------------- ---------



6.9
f JVan:
r cVerzonden: 

Aan;

Onderwerp:

dinsdag 23 augustus 2016 11:01

Terugkoppeling bewindspersonen staf

Allen,

Ik kreeg zojuist een terugkoppeling van i^ult de bewindspersonenstaf n.a.v. onze actualiteitenberichties De 
minister heeft op beide gereageerd.

WsSl
'■»SI

• T.a.v. het bericht Alber Heijn Delhaizerzöwerdemïnister als stas willen graag horen hoe het overleg met 
de stuurgroep agro op 14 september is verlopen. Wordt dus een nieuw berichtje na het overleg.

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken

T: 070 
M:06
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J 6.10
Van:
,Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 23 augustus 2016 12:39

ahold delhaize in ACM overleg

Hoi

“gisprek mêtTc°K3 dIrPctlebijdragP mogelijk ook v.noilddog

Groeten,

2 Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over prijsverlagingen
Media (o.a. Volkskrant, N05.nl en ni^) berichten deze week over heronderhandelingen van de nieuwe 

s_upgrmarktcombmatie Ahold Delhaiz^met zijn leveranciers over contracten, prijzej, en

-;^Sæi;5R;p;iSSs,ær!âdSs eeó Oaa! ,a,
ook gesproken worden over het onderzoek dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie onder haar 
leden heeft gedaan naar oneerlijke handelspraktijken en de motie van het Lid Gasthuizen (SP) waarin wordt

bq de ACM «aa, ondernemer; anoniem kunnen

•i
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'•^Van:
)-.,j-

verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

j@aholddelhaize.com> 
donderdag 25 augustus 2016 17:49

* >Äi
Re; Ahold Delhaize
ADstart_NLpdf

Beste i

Bijpad sUi^ ik je de door jou gevraagde brief aan Albert Heijn leveranciers die zij in het kader van de 
^sie ^old Delhaize hebben ontvangen om hen te informeren over de officiële start van Ahold Delhaize, 
Dat zijn overigens niet per se alleen kleine leveranciers.
Ca 1300 leveranciers in binnen- en buitenland (engelse versie....) hebben deze brief ontvange

?en.
We vragen je deze bnef voor je eigen informatie te gebruiken en hem niet in- of extern te verspreiden. 

Bel gerust als je nog vragen hebt.

Groet,

Q

Director Public Affairs Global Support Office & Netherlands 

T
(0)6—a

W aholddelhaize.com
A
Provincialeweg 11,1506 MA 

.Zaandam, The Netherlands

Op 25 augustus 2016 11 ;37 schreef i unez.nl>;
Beste

Dank voor het leuke gesprek gisteren en de toegestuurde informatie. Hierbij mijn contactgegevens;
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Diredie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken 

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

m
a*" Of jullie de brief van Ahold-Delhaize aan de 2000 'kleinere leveranciers' zouden kunnen 

delen, Uiteraard alleen voor eigen beeldvorming, deze zullen we niet verder verspreiden.

Hartelijke groet.

Verzonden; donderdag 25 augustus 2016 9:03 
Aan: i
Onderwerpz FW; AÏÏÏId'Delhaize

^ - « J:. (aaholddelhaize.com]
Verzonden; donderdag 25 augustus 20l6 8:58

Onderwerp; Ahold Delhaize

Geachte mevrouw

Dank voor de tijd die u en de heer 
kennismakingsgesprek met

£insdag hebben vrij gemaakt voor een 
|en ondergetekende.



ii-'
'Joals beloofd zou ik u over en aantal onderwerpen nog nadere informatie sturen die u 
I onderstaand en in de bijlage ontvangt.

Benelux

Bijgaand een link naar het persbericht van Detailhandel Nederland over het versterken van de 
interne retail markt in de Benelux zoals afgesproken tussen de premiers van Nederland Belqië en 
Luxemburg in april 2015. ^
|^p://www.detailhandel.nl/j]ieuws/2015/558/Beneluxakkoord:%20Makkeliiker%2nkopen%2Qen%P 
0verkopen%2Qin%20Benelux.html --------------^—~

Als international bedrijf actief in acht Europese landen, waarvan zeven lid van de EU, hebben wij 
een groot belang bij het goed functioneren van de interne markt. In de praktijk betekent dit m n 
het sourcen en verkopen van producten over de grenzen alsmede het grensoverschrijdend ' ’
openen van (web)winkels. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn met een 
breed aanbod tegen een goede prijs.

ê
Onder bovengenoemd Benelux initiatief is tevens aangekondigd dat er nader studie wordt gedaan
naar territoriale leveringsbeperkingen door fabrikanten. Een link naar het bericht hierover treft u 
onderstaand aan.

http.://www■benelux■int/n^/nieuws/be^elux-economieministers-willRn-tran^^arant^A■n^,or-f^rr■t^.;ol^ 
leveringsbeperkinoen-de-detailhandel --------------------------------

gestarTnaa^ABlnbev^ onderzoek dat de Europese Commissie onlangs is

http://europa.eu/rapid/press-release IP-16-2361 nl.htm

1^ Eerlijke handelsrelaties
-^Op 25 juli jl is Ahold Delhaize als één nieuwe organisatie van start gegaan. Dit is een natuurlijk 

moment om in gesprek te gaan met onze leveranciers. In plaats van twee bedrijven met eigen 
afspraken met leveranciers, zijn we nu namelijk één bedrijf.

Circa 100 van de grootste, internationale leveranciers in de Benelux hebben hiervoor een 
UI nodiging ontvangen. De focus in deze individuele gesprekken ligt op het in lijn brengen 
inkoopcondities, waar prijs er één van kan zijn. van

Ahold Delhaize houdt zich aan de wettelijke verplichtingen, alsook aan de commitments die we 
daarbovenop vnjwillig in de gedragscode eerlijke handelsrelaties met elkaar zijn aangegaan.
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, ; Wa zijn via onze brancheorganisaties vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de 

|o^':rSivS:n dt EU."' »er al onze

'T'
dt genoemde gesprekken met onze ca 100 grootste internationale leveranciers ir
de Benelux voeren wij geen gesprekken met boeren en tuinders.

ve”;foduSeTfanrann van

i
Eind 2013 is er op initiatief van LTO Nederland en Albert Heijn een studie uitgevoerd door EFMI 
Business school die inzicht biedt hoe de verschillende ketenpartijen in de versketen door
bfeden vnl^r Nederlandse consument, ruimte kunnen
tr^futer inSSTnd verduu^a.en. Het rapport

Bedrijfsbezoek

Sv^di?ectlL^^ ^ interesse naar uitgaat mbt een mogelijk bedrijfsbezoek van u en

Is het tevens mogelijk de contactgegevens van de heer |te ontvangen?

Nogmaals dank voor uw interesse en tijd. Mochten er vragen zijn, laat u dat dan gerust
weten.

Groet, mede namens

Director Public Affairs Global Support Office & Netherlands
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Provincialeweg 11, 1506 MA

Zaandam, The Netherlands

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary confidential 
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is 
unauthorized. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the 
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for consequences 
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this 
email is intended to create any legal obligation, the obligation shall bind only the contracting entity and not any other 
legal entity within the Ahold Delhaize Group, unless indicated otherwise.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

^ verwijderen.
I ^De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
“ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

DISCLAIMER This email and any attachments thereto, which may contain information that is proprietary, confidential 
and/or privileged, are for the intended recipient(s) only. Any access to such information by other persons is 
unauthorized. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or e-mail and delete the 
material from any device promptly. No entity that is part of the Ahold Delhaize Group shall be liable for consequences 
of inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. To the extent this

SnirwlfnlLMrSÄ
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w, Albert Heijn 6.11a
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Postbus 3000, 1500 HA Zaandam 
Bezoekadres: Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam 

Telefoonnummer 088 659 2392

Datum 25 juli 2016

Beste leverancier,

Een nieuwe onderneming ziet vandaag het licht: Ahold Delhaize. Vla deze brief wil ik u 
informeren over de officiële start van Ahold Delhaize. Daarnaast wil ik u hartelijk danken voor 
de samenwerking en steun als leverancier.

Voor een goed overzicht van al onze activiteiten en regio's kunt u terecht op onze nieuwe 
website www.aholddelhaize.com.

De strategische keuze voor Ahold Delhaize spreekt volgens ons voor zich. Onze nieuwe 
onderneming biedt:

1. onze klanten een superieur aanbod; met verbeterde keuzes als het gaat om producten, 
diensten en boodschappen doen - in de winkel en online (omni-channel);

2. versnelling en versterking van onze lokale merken: supermarkten, gemakswinkels, 
speciaalzaken en online;

3. erkende expertise in vers, A-merken, eigen merken en innovatie;
4. complementaire culturen, vergelijkbare waarden en een gedeelde sterke focus op de 

klant.

Ahold Delhaize bouwt verder aan haar sterke lokale merken, wereldwijd en ook in de Benelux.

We zien talloze mogelijkheden om samen verder te groeien, te leren en te innoveren.
Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij ons bedrijf om ook uw ideeën met 
ons te bespreken.

Er liggen mooie nieuwe kansen in het verschiet. Samen met u werken we graag verder aan 
de toekomst van food retail!

Hartelijk dank, wij kijken uit naar onze verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet, namens Albert Heijn, Etos en Gall & Gall,

if
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Management summary

Op initiatief van Albert Heijn en LTO Nederland heeft EFMI Business school (EFMI) 
een studie uitgevoerd naar samenwerking in de versketen. De centrale vraag in dit 
onderzoek was:

de verschillende ketenpartijen in de versketens samenwerken oml 
(a) meerwaarde te creëren voor de Nederlandse consument, (b) de diverse 
ketenschakels ruimte te bieden om een goede verwoording te realiseren en (c) de 
keten verder te verduurzamen.

In een toekomstverkenning op basis van diepte-interviews, ronde tafel 
bijeenkomsten en een Delphi-enquête onder respondenten afkomstig van 
verschillende ketenschakels uit de versketen is het volgende geconcludeerd:

Er zijn meerdere krachten werkzaam op de keten. De meest invloedrijke 'drivers of 
change' zijn:
1. De consument zet de keten aan tot samenwerking: geschaad vertrouwen in 

voedsel, vraag om transparantie en een kritische houding ten aanzien van voeding 
spelen een rol. NGO's en (social) media versterken dit effect.

2. Schaarste kantelt het spel van vraag en aanbod.
3. Supermarkten zoeken onderscheidend vermogen.

Deze drivers of change leiden tot twee bewegingen in de Nederlandse versmarkt (1) 
Gesloten ketens groeien ten koste van open markten en (2) smallstream concepten 
groeien ten koste van mainstream concepten. Dit leidt tot meer samenwerking en 
betere kansen voor verwaarding en verduurzaming van de keten in een aantal 
markttypen. De (open) volume markt blijft echter bestaan en heeft eigen kenmerken 
en spelregels waar ketenschakels zich aan moeten conformeren.

Door deze ontwikkeling worden samenwerkingsmodellen in gesloten ketens in de 
komende 10 jaar meer dominant. Daarnaast worden ketens waar mogelijk korter. Dit 
resulteert in verschillende implicaties voor boeren en tuinders, tussenschakels en 
supermarktorganisaties.

■?i' Î ri' r' - /' -
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Samenwerking en verwaarding in de versketen

t V/ r' - /■ -

Studie naar samenwerking en verwaarding^
De mogelijkheden om samen te werken en om verwaarding in de keten 
te realiseren zijn niet altijd even goed. Samenwerking in versketens is 
daarom noodzakelijk (zie fig. 1.1 en 1.2).

De vraag is hoe samenwerking in versketens in de toekomst beter kan, 
waardoor de kans op een goede verwaarding wordt vergroot. Dit 
rapport biedt een kader voor ketenschakels om te reflecteren op 
samenwerking in versketens. Daarnaast biedt het een aantal stappen 
die helpen om een invulling aan samenwerking te geven, waarbij een 
goede verwaarding en verduurzaming van de keten niet uit het oog 
wordt verloren.

EFMI Business School (EFMI) heeft dit onderzoek in opdracht van Albert 
Heijn en LTO Nederland uitgevoerd. Hierbij stond de volgende vraag 
centraal:

Hoe kunnen de verschillende ketenpartijen in de versketens 
samenwerken om:

:a. meerwaarde te creëren voor de Nederlandse consument 
b. de diverse ketenschakels ruimte te bieden om een goede 

verwaarding te realiseren en 
' c. de keten vertierte verduurzamen
--------------------------------- --------------- --- --------------------y

De inzichten die voortkomen uit het onderzoek zijn tot stand gekomen 
door medewerking van diverse partijen in de onderzochte versketens 
en bieden daarom een branchebreed perspectief. Deze studie heeft niet 
de pretentie de ontbrekende schakels van bestaande wetenschappelijke 
analyses te vullen, evenmin beoogt ze onzuiverheden in eerdere studies 
aan het licht te brengen^.

Figuur 1.1 Huidige mogelijkheden tot een goede verwaarding vanuit overkoepelend ketenoersnectief 
Bu'nt tl Mi üeiplu cnni.tu- (jum JB13, 'i « 10.! j

Huidige njogelijkheden tot een goede verwaarding vanuit overkoepelend ketenperspectief

•v

50% 75% 100%

gemiddelde mogelijkheden «(zeer) goede mogelijkheden

0% 25%

(zeer) beperkte mogelijkheden

Figuur 1.2 Noodzaak dat er beter wordt samengewerkt tussen de verschillende ketenschakels
Brun; EFMI Deip!;i un:iL''U‘ (jUm n - Iw?'i

Noodzaak dat er beter wordt samengewerkt tussen de verschillende ketenschakels 

Bberen/tuinders en supermarktorganlsatles

16%

Tussenschakels en supermarktoreanisatles

l%y 18%

l-Ä -
1*. 'iV ^ Bqeren/tuinders en tussenschakels'

0% 25%

Niet noodzakelijk

50%

Neutraal

verstaan we in dit rapport ‘de inogeltjkheid om waarde toe te voegen aan een product of diensf. Dit betreft waarde die voor de consument relevant Is en waar ze een 
Z Zr de r" r ™>läelijkheid voor alle ketenschakels om een ‘eerilike' prijs te krijgen en daarmee een goede boterhar^ te veZnen
2. Over de functionele en eerlijke 'nrich Ing van voedselketens in Europa zijn vele studies verschenen. Tot nu toe hebben deze studies niet geleid tot een zodanige conclusie dat de emoties ten 

aanzien van vraagstukken over handelspraktijken en prijsvorming tot het verleden zijn gaan behoren. zooamge conclusie dat de emoties ten

75%

WWel noodzakelijk

100%

r. ».
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De opzet van het onderzoek: een toekomstverkenning

10 jaar vooruit kijken
Het EFMI presenteert in dit managementrapport een 
toekomstverkenning (zie fig. 1.3) uitgevoerd in de periode 
april t/m juli 2013. Deze toekomstverkenning is gebaseerd 
op vier onderdelen:

Deskresearch waarin reeds beschikbare feiten en 
inzichten in kaart zijn gebracht met behulp van 
externe bronnen. Hiermee is het onderzoek verder 
afgebakend en zijn diepte-interviews, ronde tafel 
bijeenkomsten en een Delphi-enquête voorbereid.

Diepte-interviews waarin visies en inzichten zijn 
uitgewisseld en aangescherpt. Deze inzichten zijn 
getoetst tijdens de ronde tafel bijeenkomsten en in 
de Delphi-enquête.

Ronde tafel bijeenkomsten waarin visies en inzichten 
van diverse vertegenwoordigers van ketenschakels 
zijn uitgewisseld en verder aangescherpt. De 
belangrijkste inzichten zijn getoetst in de Delphi- 
enquête.

Een Delphi-enquête, een veelgebruikte methode om 
toekomstvisies te valideren. De inzichten en visies uit 
de diepte-interviews en ronde tafel discussies zijn 
middels een online vragenlijst aan een grotere groep 
respondenten afkomstig van de verschillende 
ketenschakels voorgelegd.

e
o

o

Figuur 1.3 De opzet van het onderzoek
ten tDeküfnnverküniiinjj nEtar duuizame !>nmenv.'erkjnfi en veiwnüfding m

DESKRESEARCH
Externe bronnen zoals Centraal Bureau 
voorde Statistiek (CBS), Internationaal 
Monetair'Fonds (IMF), rapporten 
gepubliceerd door onderzoeksinstituten 
en diverse bronnen op het internet.

DIEPTE-INTERVIEWS

10 visiegesprekken met in totaal 11 top 
beleidsmakers vanuit de diverse 
■ketenschakels, brancheorganisaties en 
dewetenschap.

^^DEÜPHI-ENQUÊTE

Vragenlijst onder 102 respondenten uit de versketen 
(afgenomen in juni 2013)

^RDNDE TAFEL BUEENKOMSTEN

4 ronde tafel bijeenkomsten met ih 
totaat.-22 deelnetriers afkomstig van* 
verschillende ketenschakels 
(17 boeren/tuinders en tussenschakels^ 

^^supermarktorganisaties)

• 20 Boeren en tuinders
• S3 Tussenschakels
• 29:Supermarkt- 

organisaties

• 45 Directieleden
• 210ndernemers
• 36 (Senior) managers

De uitkomsten zljmgewogen zodat boeren/tuinders, 
tussenschakels en supermarkten allen voor 1/3 in de 
resultaten meewegen^.

3. Een complexer deel van de vragenll|st, .waarin naar markt- en ketenmodellen is gevraagd, is niet door alle 
espondenten rngevuld. Hierdoor is het aantal respondenten over dit gedeelte en in plaats van 102. Boeren/tuinders

resuhaten De T". ® "" tussenschakels t.jn daarom In dit deel samengevoegd en wegen voor 50« mee In de 
resultaten. De respondenten van supermarktorganisalies wegen ook mee voor 50%

4. Handel, verwerkers, coöperaties

IBusine.ss School
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De versketen
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De 5 schakels in de versketen
De versketens in dit onderzoek bestaan op hoofdlijnen uit vijf 
ketenschakels (ziefig. 1.4):

1. Toeleveranciers
(bijv. leveranciers van veevoer of zaden)

2. Boeren en tuinders 
(de primaire sector)

3. Tussenschakels
(bijvoorbeeld coöperaties, handelshuizen of verwerkers)

4. Supermarktorganisaties
(andere kanalen zijn ook mogelijk, zoals foodservice of internet)

5. Consumenten
(food shoppers; de kopers van de producten)

Dit onderzoek is gericht op boeren en tuinders, tussenschakels en 
supermarktorganisaties in Nederland. Ook komen consumenten- 
vraagtypen aan bod. De toeleveranciers vallen buiten de kern van 
dit onderzoek. Het rapport is opgedeeld in de volgende 
hoofdstukken:

In hoofdstuk 2 komen de meest relevante interne en externe 
krachten aan bod. De voedselketen staat niet op zichzelf, maar is 
onderdeel van de (economische) samenleving. Diverse krachten 
zijn van invloed op de keten.

Hoofdstuk 3 schetst markttypen waarin ketenschakels actief 
kunnen zijn. Deze markttypen kennen elk eigen kenmerken en 
spelregels. Hoofdstuk 4 staat in het teken van samenwerkings
modellen. Hoofdstuk 5 sluit af met de belangrijkste conclusies en 
managementimplicaties.

f.' I

Figuur 1.4 De uersketen
l!c li'.iiiMnß M'i ;lf hOüi;!sl:;U(^tl jn het raripdit
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Krachten die de keten de komende 10 jaar mogelijk veranderen

Interne en externe krachten
De versketen staat onder invloed van interne en externe krachten. 
Voorbeelden van externe krachten zijn economische, politieke, sociale 
of technologische ontwikkelingen. Voorbeelden van interne krachten 
zijn innovatie, consolidatie, en consumentenbehoeften. Deze bepalen 
voor een groot .deel de richting waarin samenwerking, verwaarding en 
duurzaamheid in de keten zich begeven. Dit hoofdstuk brengt daarom 
de belangrijkste krachten op de keten in kaart.

Op basis van het deskresearch, de diepte-interviews en de ronde tafels 
zijn relevante interne en externe krachten benoemd (zie fig. 2.1). 
Hoewel er meer krachten op de keten werkzaam zijn, is de lijst in dit 
onderzoek beperkt tot de meest relevante. Deze krachten zijn in de 
pelphi-enquête gevalideerd. Op basis hiervan zijn 3 overkoepelende 
'drivers of change' benoemd:

• De consument die de keten aanzet tot veranderingen waardoor in 
toenemende mate zal worden samengewerkt

• Schaarste van grondstoffen en versproducten die het spel van vraag en 
aanbod zal doen kantelen

• De zoektocht van (een deel van de) supermarktorganisaties naar 
onderscheidend vermogen

De volgende paragrafen zetten deze 'drivers of change' uiteen. Ook 
licht hef een aantal individuele krachten toe die niet in een 
overkoepelend thema te vangen zijn. Dit hoofdstuk eindigt met een 
conclusie ten aanzien van samenwerking, verwaarding en 
duurzaamheid.

INTERNE KRACHTEN

: ' DRIVERS OF CHANGES- ,,

mistyER^41^
' .G0NSUMENFI

.. ..........

'SGHAARSTE’-S

Figuur 2.1 Interne en externe krachten op de uer-ïketen
3rrn: EFM

sl^p^gngstöt (jultte) kwaliteit 
I grohdstoffen/vpisproducten 
I vBelahg van het (kunnen) inkopen van 
; versproducten door grote 

supeimarktorgahisatiès ;
• Ontwikkeling van de geproduceerde 

hoeveelheid versprodyçtén in,Nederland. 
' * Consolidatie (horizontale integratie)

supermarktorganisaties
• Tenders doorinkooporganlr.ati'''- '
• Ontwikkeling van intarnet (online) ver^^p
• Productinnpvatle
'-'’fowsinnpvatie,(logistiek, systemen eid:)' i
• Internaltonallsniie

-VA _____... ,

EXTERNE KRACHTEN

' Behoefte aan^ketehtransparantie,"'',*^* * • 
' OntwikkelingenTnjhet koopgedrag van' -

consumenten: : •
Berichtgeving in de media (tv, radio, . • 
dagbladen, Intefnèt e.d.) '';' ' ■ '*> ; i >
inzet/gebrulk vatvsDClal media (twitter. . • 
facebooke.d.)
'Acuviteltln^ariiPgGO's (Wakker B,ei, .
jNatuurMiiiiii^ïëdd .... ........ ................

rOntwIkkèlm^^S^ldieverstrekkinE . 
■Toegangtot/verkrijèenvanfinanciering J 
Wètenschappeliike''ipzlehtèn in de versketen|S
Qverheidsntaacregelen ;
Europese wetgeving en maatregelen 
©nrwikkeling vnn veedsnivntrtrouwen 
Behoefte aan 'eorii|k‘ geproduceerde producten' 
Toenemen»# vraag uit opkumencle 
ec»narni&én
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Driver of chanpp 1

De consument zet de keten aan tot samenwerking (1/2)

Het vertrouwen in voeding moet worden teruggewonnen
Na een aantal calamiteiten omtrent voedselveiligheid en -fraude staat 
het terugwinnen van het consumentenvertrouwen in voeding hoog op 
de beleidsagenda van met name grote spelers in de voedselketen. Om 
meer grip te krijgen op voedselveiligheid zullen supermarktorganisaties 

intensiever samenwerken met andere ketenschakels (zie

Er wordt in toenemende mate om transparantie gevraagd
Ook de behoefte van de consument aan transparantie heeft dit effect. 
De consument wil in toenemende mate inzicht in de herkomst van 
producten en de wijze van productie. Daarbij spelen maatschappelijke 
thema's als gezondheid, fair trade en dierenwelzijn een belangrijke rol. 
Transparantie biedt kansen voor toegevoegde waarde concepten. 
Bijvoorbeeld door het boerenbedrijf voor het publiek open te stellen. 
Het transparanter maken van de keten zal het proces van 
verduurzaming bevorderen en het begrip van consumenten ten aanzien 
van de versketen vergroten.

De opinie van de consument wordt sterk beïnvloed
De opinie van de consument wordt sterk beïnvloed door verschillende 
krachten. Zo proberen Non Governmental Organisations (NGO's) hun 
doelstellingen te bereiken via de consument. Daarnaast speelt de 
berichtgeving van traditionele media een grote rol. Tot slot voegen 
social media een nieuwe dimensie toe door de snelheid waarmee 
nieuws de ronde doet en de enorme hoeveelheid mensen die dit 
bereikt. Hierdoor moeten ketenschakels veel sneller kunnen reageren 
op situaties die zich onverwacht voordoen. Dat vraag om meer grip op 
de keten en dus meer samenwerking (zie fig. 2.3).

5. De Betoonde uitkomsten zijn afkomstig van de Delphi-enquête. Dit betreft de meningen van de 
respondenten en geen meningen op basis van consumentenonderzoek.

Ontwikkeling van voedselvertrouwen

h:mâ 7.. , 1
Behoefte aan keteritransparantie

___''

0% 25%

(zeer) beperkt mate

50%

-gemiddeld
75% 100%

■ (zeer) grote mate

v.nsp.r.„,l.

00% van de respondenten denkt dat de berichtgeving in de media (tv, radio, 
dagbladen, internet e. d.) een (zeer) grote Invloed 7al hebben

C 0 % * respondenten denkt dat social media (facebook,
^ twitter etc.) een (zeer) grote invloed zullen hebben

00% van de respondenten denkt dat activiteiten van 'NGO's' 
een (zeer) grote in vloed zullen hebben

0Q% van de respondenten denkt dat consumenten in toenemende 
mate willen weten waar hun voedsel vandaan komt
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Driver of change 1

De consument zet de keten aan tot samenwerking (2/2)

De versketen wordt geacht in hoog tempo verder te verduurzamen
Het EFMI heeft ooit de food trends 'de 5 G's' geïntroduceerd (Genieten, 
Gezondheid, Gemak, Goed Gedrag, Goedkoop, zie fig. 2.4a). Deze 
overkoepelende consumentenbehoeften zijn de basis voor toegevoegde 
waarde concepten. Producten kunnen gericht zijn op één van deze G's, maar 
het inspelen op een combinatie van G's levert doorgaans meer succes op.

De ontwikkeling van het koopgedrag van consumenten is aan verandering 
onderhevig. Zo kochten Nederlanders in 2012 een kwart meer 'duurzaam' eten 
dan het jaar daarvoor® en werd er minder vlees gegeten. Het aantal 
flexitariërs, mensen die niet elke dag van de week vlees eten, groeit.^ De 
toenemende vraag naar duurzaam voedsel heeft een grote impact op de 
versketen, die wordt geacht in hoog tempo verder te verduurzamen.

Er is wel degelijk behoefte aan toegevoegde waarde
Uit recent onderzoek op basis van de EFMI Shopper Monitor» blijkt dat 
ongeveer een vijfde van de kopers voorkeur heeft voor speciale (toegevoegde 
waarde) versproducten, waarbij deze groep voordeel ook nog eens relatief 
onbelangrijk vindt. Nog eens een vijfde van de kopers heeft ook voorkeur voor 
deze producten, maar zij worden snel verleid door aanbiedingen op 
versproducten (zie fig. 2.4b). Dit betekent dat er een aanzienlijke groep is die 

.open staat voor versproducten met toegevoegde waarde. Ketenpartners 
kunnen inspelen op deze behoefte door samen te innoveren en deze speciale 
concepten en producten op de markt te brengen. Voorbeelden hiervan zijn 
Pink Lady en Kanzi appels (clubrassen).

6. Monitor Duurraam Voedsel, Ministerie van Economische Zaken, /uni 2013
7. De milieubelevini m Nederland, Milieu Centraal en TNS NIpo. juni 2013
8. De EFMI Shopper Monitor is een online ondercoek onder in Nederland woonachtlee personen van 18 

jaar en ouder die binnen hun huishouden de meeste boodschappen doen.

Figuur 2.4 Shoppervoorkeuren op basis van food trends
Bron: Ef Ml Delphi enquête i)iim .-ülB, ii = lü2|

Goed Gedrag Gezondheid

Goedkoop

Genieten ^

FOODTRENDS

voordeel relatiefbelangrijk

toegevoegde 
waarde 
koper 

Gezondheid 
Genieten 

Goed Gedrag

SWITCHER

6ELOVER

BESPAARDER

GEMAK ZOEKER

voordeel relatief onbelangrijk

[routine 
I koper
ISoedkoDp

„Gemok

TOEUCHTING Z.Db
Met behulp van een factoranalyse op 
basis van de EFMI Shopper Monitor is 
een Indeling van verskapers gemaakt 
□ece Indeling kent 4 typen kopers;
• De bespaarden een koper die altijd 

de reguliere (routine) producten 
koopt en daarbij sterk let op 
voordeel

• De switcher, die graag de speciale 
(toegevoegde waarde) producten 
koopt maar ook snel verteld wordt 
door 'koopjes'

■ De gelover die relatief voordeel- 
ongevoellg Is en voorkeur heeft 
voor speciale (toegevoegde 
waarde) producten

• De gemak loeker. die niet let op 
prijs, maar bl) voorkeur de meest 
reguliere (routine) producten koopt,
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Toenemende schaarste kantelt het spel van vraag en aanbod

De mondiale vraag groeit harder dan het aanbod
De wereldbevolking groeit in een rap tempo. Daarnaast neemt de 
welvaart toe in opkomende economieën zoals Brazilië, India en China. 
Hierdoor neemt de vraag naar de 'Westerse' manier van eten en 
drinken (onder andere meer vlees en andere dierlijke producten) en 
energie sterk toe (zie fig. 2.5). Naar verwachting is die vraag groter dan 
het aanbod. Hierdoor wordt een aantal producten op termijn schaars. 
Tot voor kort was er vooral overproductie waardoor afnemers 
voldoende keuze en uitwijkmogelijkheden voor inkoop hadden. In de 
toekomst kantelt dit spel van vraag en aanbod. Hierdoor wordt het 
kunnen inkopen van (kwalitatief goede) versproducten (tegen een 
acceptabele prijs) een zeer belangrijk speerpunt. Supermarkt- 
organisaties, en dan met name de grote vanwege grotere volumes, gaan 
om deze reden in toenemende mate via 'dedicated'» ketens inkopen. De 
prijzen op de wereldvoedselmarkt vertonen als gevolg van de 
toenemende vraag nu al een stijgende trend die de algehele inflatie 
overstijgt (zie fig. 2.6).

De Nederlandse landbouw is een sterk exportproduct
De Nederlandse landbouw is een sterk exportproduct. Een schatting is 
dat zo n 40-60% van de Nederlandse landbouwproductie wordt 
geëxporteerd. Dit betreft ook verwerkte producten zoals bijvoorbeeld 
kaas. Het handelsoverschot (saldo uitvoer minus invoer) is voor bijna 
tweederde afkomstig van landbouwproducten. Als de wereldwijde vraag 
naar landbouwproducten toeneemt, biedt dit grote kansen voor boeren, 
tuinders en tussenschakels. Tegelijkertijd wordt het kunnen inkopen van 
Nederlandse landbouwproducten in eigen land minder zeker.

9. Met dedicated ketens worden ketens bedoeld die van boer/tuinder tot supermarktorganisatie aijn 
iniericht om primair deje supermarktorganisatie te leveren

Figuur 2,5 Krachten met betrekking tot vraag en aanbod in de keten
O.'ü.'ï: ITM! fjniph: I;. n ■■

is%
Toenemende vraag uit opkomende economieën 

■■ 1

Toegang tot Qulste) kwaliteit grondstoffen/versproducten 
11% 30% I

Belang van het (kunnen) Inkopen van versproducten door grote supermarkten

4%

0% 25%

(zeer) beperkt mate

50%

gemiddeld

75%

I (zeer) grote mate

100%

Figuur 2.6 Prijsindices van eten en drinken verhandeld op de wereldmarkt versus algehele inflatie
^ron: InteirüticniTüi Mt.r-'ïi’ir ForvK ninl 2013) en WoUd BnnK (inni 2023)
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Supermarktorganisaties zoeken onderscheidend vermogen (1/2)

Het speelveld van supermarkten is kleiner geworden
Het supermarktlandschap in Nederland wordt gekenmerkt door een 
hoge mate van concurrentie en toenemende consolidatie (zie fig. 2.7).

Supermarktorganisaties volgen elkaar in toenemende mate op het 
gebied van acties, prijsstelling, service en assortiment. Daarmee zijn ze 
op eikaars terrein gekomen en minder onderscheidend geworden. Dit is 
goed zichtbaar in de GFK positioneringsmatrix, waarin supermarkt
organisaties zijn ingedeeld aan de hand van het prijsniveau enerzijds en 
de servicegraad anderzijds. Zowel de 'onderkant' (voordelig, lage 
servicegraad) van de markt (LIdl en Aldi) als de 'bovenkant' van de markt 
(bijvoorbeeld Albert Heijn) zijn naar het midden bewogen (zie fig. 2.8). 
Een deel van de organisaties bestaat niet meer (bijvoorbeeld Super de 
Boeren Konmar).

Unieke producten dragen bij aan een nieuwe positionering
Door de economische situatie concurreert men bovendien veelvuldig op 
het aspect 'prijs'. Dit alles resulteert in druk op het midden van de 
markt, maar biedt ook kansen voor een nieuwe positionering. Het 
toevoegen van unieke producten en concepten aan het assortiment 
draagt bij aan die nieuwe positionering. Het verkleint het aandeel 
producten in het assortiment dat ook door de andere partijen wordt 
verkocht. Supermarktorganisaties zijn daarom in toenemende mate op 
zoek naar ketenpartners die met innovatieve, unieke concepten en 
producten bijdragen aan het onderscheidend vermogen van hun 
formule.

Figuur 2.7 Concurrentiedruk en consolidatie zijn van grote invloed

5 1 respondenten denkt dat de concurrentiedruk van
supermarktorganisaties in (grote) mate invloed op de keten zal hebben

3 3 % 'Tan de respondenten denkt dot consolidatie van 
(grote) invloed zal zijn op de keten

Figuur 2.8 Het speelveld van supermarkten
liroii: CFK Kei stiM/iport (Z003 ün 3012) biwerkt linnr !iei EfMI (.3012)

Kerst 2003 Kerst 2012
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Driver of change 3

Supermarktorganisaties zoeken onderscheidend vermogen (2/2)

'Gezondheid' biedt de beste kansen tot verwaarding
De ontwikkeling van unieke concepten of producten kan op basis van de 
food trends (5 G's), die overkoepelende consumentenbehoeften 
bevatten.

De consument krijgt in toenemende mate een kritische houding ten 
aanzien van voeding. Zo eist ze vaker gezonde en duurzame producten. 
Hierdoor neemt de behoefte aan unieke (smallstream) 
concepten/producten toe. Dit gaat ten koste van meer algemene 
(mainstream) concepten/producten.

Vier van de vijf G's bieden een goede basis voor ontwikkeling van deze 
smallstream concepten (die overigens bij grootschalig succes weer 
mainstream worden). In figuur 2.9 zijn voorbeelden per 'G' (exclusief 
goedkoop)getoond.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda, zeker in de versketen waar 
allerlei initiatieven worden ontplooid om de keten verder te 
verduurzamen. Dit wordt ook in toenemende mate verwacht door 
supermarktorganisaties. Het verwaarden van duurzaamheid is echter 
niet altijd even makkelijk. Andere G's bieden vooralsnog betere kansen 
tot verwaarding. De respondenten in de Delphi-enquête denken dat 
gezondheid de beste mogelijkheid tot verwaarding biedt (zie fig. 2.9).

Figuur 2.9 Mate waarin het inspelen op de SG's betere kansen biedt tot verwaarding van producten
Bron; EFfvü Dciplii-cnotiéte (luni 2ül3, ;i =6-1 i
Saldo van de mate waarin het inspelen op de SG's betere kansen biedt tot verwaarding van producten
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Overige krachten die op de keten werkzaam zijn

In figuur 2.10 zijn de krachten getoond die niet in de ‘drivers of change' zijn 
opgenomen. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Met name Europese wetgeving speelt een grote rol
Europese wetgeving en maatregelen hebben een belangrijke impact op de 
versketen. Europa streeft naar zoveel mogelijk vrije marktwerking. Maar toch 
introduceert men veel nieuwe regels. Enkele voorbeelden ;

• Het vervallen van het melkquotum is een maatregel die een aanzienlijk effect 
op de geproduceerde volumes zal hebben.

• Protectionistisch beleid is een aanhoudend verschijnsel dat het internationale 
'level playing field' tussen boeren en tuinders beïnvloedt, evenals ongelijke 
kwaliteitseisen per land en importheffingen of teelt- en exportsubsidies die per 
land verschillen.

Financiering op basis van groei is geen vanzelfsprekendheid meer
Het al dan niet verkrijgen van financiering is een belangrijke kracht die op de 
achtergrond speelt. Voorheen was groei de motor achter het terugverdienen 
van investeringen. Vandaag de dag blijft omzetgroei vaak uit. Financiers 
moeten daarom beter inschatten of een ketenschakel daadwerkelijk de keten 
en consumentenbehoeften doorgrondt en een bedrijfsvoering heeft die op 
lange termijn rendabel is. Aan de andere kant zullen ketens naar alternatieven 
moeten zoeken om innovaties te financieren. Intensieve samenwerking met 
ketenpartners biedt mogelijkheden.

Procesinnovatie wordt als belangrijkste pijler voor innovatie gezien
Intensieve samenwerking is sterk afhankelijk van goede systemen en proces
sen. Procesinnovatie biedt nieuwe kansen voor vergaande ketensamen
werking. Flora Holland is een goed voorbeeld van een vernieuwde 
positionering met een sterke procesinnovatie.

Figuur 2.10 Overige krachten in het onderzoek
Bfün; CFMI l-um n = 1'.’?’
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Conclusies interne en externe krachten

In figuur 2.11 zijn de 'drivers of change' uit dit hoofdstuk afgezet tegen drie 
aspecten uit de onderzoeksvraag:

• Samenwerking
• Verwaarding
• Verduurzaming van de keten
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

I. Beweging van open markten naar gesloten ketens
Supermarktorganisaties kopen in toenemende mate in via ketens die exclusief 
van boer tot supermarktorganisatie zijn ingericht. Naar verwachting zijn 
grotere supermarktorganisaties hier eerder toe geneigd, omdat zij grotere 
volumes moeten zekerstellen en sneller reputatieschade oplopen.

M. Beweging van mainstream naar smallstream producten
Om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te creëren gaan 
supermarktorganisaties meer op zoek naar 'smallstream' producten 
(producten die door een kleinere doelgroep worden gekocht) die weliswaar 
kleiner in volumes zijn, maar tot meer onderscheidend vermogen en betere 
verwaarding leiden. Verkopen van smallstream producten gaan ten koste van 
mainstream producten (producten die door de massa worden gekocht en 
daardoor veelal prijsdruk ondervinden).

III. Versnelde verduurzaming van versketens
De druk van buitenaf op versketens door NGO's, media en consumenten zal 
onder invloed van social media leiden tot een versnelde verduurzaming van 
versketens. In eerste instantie zal er verdere verduurzaming plaatsvinden in 
versketens waarin veel wordt samengewerkt en versketens die smallstream 
producten voortbrengen. Onder grote maatschappelijke druk verduurzaamt 
ook de hele markt.

1 Figuur 2.11 Impact op samenwerking, verwaarding en verduurzaming van de keten

SAMENWERKING IN
DE KETEN

VERWAARDING VERDUURZAMING

VAN DE KETEN
Driver ofchangel , 
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aan tot
samenwerking'

• Waarborgen 
voedselveiligheid

• Beschermen reputatie
• Vergroten transparantie
• Vergroten van grip op 

keten

• Consumentenbehoefte 
biedt kansen met 
'niche' producten

• Ketenschakels hebben 
baatbij 'gezonde' 
partners

• Druk op keten door 
NGO's, consumenten 
en media

• Social media versnelt 
het proces

• Duurzame producten 
vragen om duurzame 
ketens

Driver of change 2 
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baat bij 'gezonde' 
partners

• Als de vraag groter 
wordt dan het aanbod, 
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minder aandacht en 
moeten wetgeving 
en/of convenanten een 
ondergrens 
waarborgen

Driver of change 3 
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Door het wegvallen van règëls>kan een nieuwe marktevenwicht ontstaam
Aanvullende regels kunnen samenwerking juist bemoeilijken

Financiering Samenwerkingsmodellenikunnen voorzlen'in een behoefte om investeringen te 
financieren als dit niet bljibanken lukt

Procesinnovatie ' ïProcesInnovatie biedt mogeJIjkhedën voor vergaande samenwerking en
ketenintegratle. Minder transacties en voorraadvormlng per schakel
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Een model voor markttypen

Een model op basis van consumentenvraagtypen en markten
De Nederlandse versmarkt voor consumenten kan worden ingedeeld aan de 
hand van twee dimensies: (1) consumentenvraagtypen (mainstream versus 
smallstream) en (2) markten (open versus gesloten). De hieruit voortvloeiende 
kwadranten (zie fig. 3.1) hebben elk hun eigen kenmerken en spelregels die 
onder meer van belang zijn voor:
• Samenwerking
• Toegevoegde waarde (mogelijkheden tot verwaarding)
• Transparantie (herkomst, productiewijze, kosten)
• Innovatie

Aan de hand van het model wordt in dit hoofdstuk de ontwikkeling van de 
kwadranten (markttypen) inzichtelijk gemaakt. De krachten die in hoofdstuk 2 
zijn beschreven, hebben elk een impact op de deze ontwikkeling. De 
belangrijkste punten uit hoofdstuk 2 waren: (1) Beweging van open markten 
naar gesloten ketens, (2) beweging van mainstream naar smallstream 
(3) versnelde verduurzaming.

Daarnaast kunnen ketenschakels met dit model bepalen in welk(e) 
kwadrant(en) zij nu actief zijn en in welk(e) kwadrant(en) zij zich in de 
toekomst willen begeven. De vier kwadranten zijn achtereenvolgens:

A. Volume markt
B. Gesloten keten
C. Niche markt
D. Exclusieve keten

Een ketenschakel kan in meerdere kwadranten actief zijn. Bovendien kan een 
product zich dusdanig ontwikkelen dat het naar een ander kwadrant beweegt 
(bijvoorbeeld een smallstream product dat mainstream wordt).

* ' "ï i? C ' - L -

Figuur 3.1 Model voor markttypen
Mainslfcam viv'iii o» Opp,- vp'ïus ti.b.v, Dp'phi-anquótG (juni Zai3, il - 64)
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lO.Middels de Delphi-enquête is de omuang (%) per markttype ingeschat. Dit Is 
niet meer dan een grove inschatting. Het geeft echter wel een beeld van de 
verhoudingen tussen de verschillende markttYpen.
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Markttvpe A

De volume markt wordt de komende jaren kleiner

De volume markt krimpt in de komende 10 jaar
Doordat er meer wordt samengewerkt in gesloten ketens en er meer 
smallstream producten worden ontwikkeld zal de volume markt in omvang 
afnemen. Er zal echter altijd een 'spotmarkt' blijven bestaan om overschotten 
te verhandelen en omdat partijen in de keten zich niet willen binden.

Cost leaderships^ is een voorwaarde voor succes
Cost leadership is een belangrijke voorwaarde in de volume markt. Daarnaast 
is het door de vele aanbieders relatief gemakkelijk om prijzen te benchmarken. 
De prijs wordt in de volume markt grotendeels bepaald door het spel van vraag 
en aanbod. De volume -markt is geen makkelijke plek om te gedijen als 
onderneming, omdat er continu moet worden gestreefd naar kosten
verlagingen en efficiency verbeteringen om de laagste prijs te bieden. Er is 
beperkte ruimte om producten te verwaarden. Verduurzaming gebeurt pas als 
de hele markt de norm verhoogt. Buitenlandse toetreders kunnen relatief 
makkelijk toetreden tot deze markt, wat de mate van concurrentie verhoogt.

Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht dat ketens in de volume 
markt korter worden (zie fig. 3.3). Case 3.1 schetst in het kort een voorbeeld 
van een partij in de volume markt.

Case 3.1 Voorbeeld van een bedrijf in de 'volume marlet’; DOC Kaas
‘ïfon DOC

"DOC Kaas is een onafhankelijke zuivelepöperatie dife 
Js gefocust op efficiënt produceren en rijpen van 
kaas. De klanten zijn kaasverwerkings- en 
kaashandels-ondernémingen die voor DOG kiezen.op 
grond van kostenleiderschap;. DÖC ziét deze 
afnemers als partners die de distributie venorgen 
richting consument en voedingsmiddelenindustrie."

11 Concurrentievoordeel door lagere prijzen voor hetzelfde product. Cost Leadership is één van de drie 
strategieén die concurrentievoordeel bepalen volgens de theorie van Michael Porter. Differentiatie en focus zijn 
de andere Z strategieën in deze theorie.

Figuur 3.2 Kenmerken van het kwadrant 'volume markt'
Brais; Tf iV-“! ijuni 3, r. = G-1/

■Jß % Volgens de respondenten zat de volume markt, die nu op 50% wordt geschat, met 
circa 34% afnemen.

OQ% van de respondenten vindt cost leadership het meest van 
toepassing op de volume markt

Q y % VOO de respondenten vindt dat de volume markt goede mogelijkheden 
^ ^ biedt voor buitenlandse bedrijven om toe te treden.

“?y% respondenten vindt dat dit kwadrant de meeste mogelijkheden biedt
^ ^ om prijzen te vergelijken.

Q "1 % von de respondenten denkt dat door de verschillen in vraag en 
OX aanbod de volume markt (en spotmarkt) altijd blijft bestaan.

Ô y % van de respondenten vindt dat de prijs van versproducten in de volume markt wordt 
bepaald door het (Internationale)spel van vraag en aanbod.

Figuur 3.3 Ontwikkeling van de keten in het kwadrant 'volume markt'
Bron. ETiVII Delphi-enquete (jum 201.3, n = 6«?)

Verwacht u dat de ketens in het kwadrant 'volume markt' de komende 10 jaar 
korter of langer worden?

55% 39%

0% 25%

Keten wordt korter

50%

Keten blijft gelijk

75% 100%

B Keten wordt langer

i
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Markttvpe B

Supermarktorganisaties neigen naar de gesloten keten

De gesloten keten wordt het grootste kwadrant
Supermarktorganisaties verzekeren zich van levering van versproducten door 
meer via de gesloten keten in te kopen. Dit gaat ten koste van de volume 
markt (zie fig. 3.4). Het vergroot hun grip op de kwaliteit in de keten.

De gesloten keten biedt een goede basis voor ketentransparantie
Hoewel ook in open markten steeds meer transparantie wordt vereist, biedt de 
gesloten keten door de intensieve samenwerking een zeer goede basis voor 
een transparante keten. Het is daarom ook een geschikte omgeving om de 
algehele kwaliteitsnorm (productkwaliteit, voedselveiligheid en sociale 
standaarden) te verhogen.

Bij het ontbreken van directe concurrentie is het voor supermarktorganisaties 
van belang om de efficiency en kosten te toetsen. Het komt vaak voor dat een 
andere leverancier een klein deel van het versassortiment levert, zodat er altijd 
een vergelijking mogelijk is. Producten uit de gesloten keten moeten vanwege 
het mainstream karakter qua prijs (op lange termijn) concurrerend zijn met 
producten uit de volume markt. Cost leadership is daarom ook belangrijk.

Bijna driekwart van de respondenten denkt dat ketens in dit kwadrant korter 
worden (zie fig. 3.5). Case 3.2 schetst in het kort een voorbeeld van een partij 
in de 'gesloten keten'.

Case 3.2 Voorbeeld van een bedrijf in de 'gestoten keten'; Bakker Barendrecht
iVcn Civ'Msi? hrf};iric:i t;[: lu.'t itr.i'T,'-’

BMxkwhiHalimi "

Bakker Barendrecht is al ruim 50 jaar groente en fruit
versIwerantiéivanîÂÎÉeriCl^ejjrtt“;;: ; '
Bakker levert èxclüsiéf aan Älbert Heijn, dat betekent dat de omzet van deze 
leverancier voor 85% van Albert Heijn afkomstig is en dat de keten in dit 
voorbeeld al zeer kort iis. Bakker Barendrecht ‘haalt de producten van telers in 
binnenben buiterilahcl^ÄiJnä iÄ daarvan cóntractereh zé bij vaste boeren en 
tuinders. Daarbij geldt het motto:'dichtbij als het kan, veraf als het moef.

Figuur 3.4 Kenmerken van het kwadrant 'gesloten keten’
Gff.r EFMI Delphi fjr.tp.ié!,.. ,n,rj JOIZ. il ^ fl-lj

+ Z 4 de respondenten zal de gesloten keten met circa 24% groeien

y o ' respondenten vindt dat langdurige samenwerking een
noodzakelijke voorwaarde is In de gesloten keten

©Î* ?4 Van de respondenten vindt dat in gesloten ketens intensieve
samenwerking mogelijk is

HO “ respondenten vindt dat dit kwadrant een goede basis biedt om de algehele
^ ^ kwaliteitsnorm in de markt te verhogen

3 0 ' " responden ten vindt dat in dit kwadrant een
efficiënte operatie van belang is

von de respondenten vindt dat de gesloten keten een goede basis biedt voor
ketentransparantie

Figuur 3.5 Ontwikkeling van de keten in het kwadrant 'gesloten keten'
Qron: tTMI Delphi cnquetp ()unj 201J, ;i - G-J)

Verwacht u dat de ketens in het kwadrant 'gesloten keten' de komende 10 jaar 
korter of langer worden?

» 74* 1.:W: »j

0% ...—
50%25% 50% 75% 100%

Keten wordt korter... , ^ Keten blijft gelijk m Keten wordt langer

r.
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Markttvpe C

De niche markt biedt kansen voor toegevoegde waarde concepten

h i

De niche markt zal gestaag doorgroeien
De niche markt wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet heel groot 
ingeschat. De markt biedt wel goede groeiperspectieven voor toegevoegde 
waarde concepten (zie fig. 3.6).

De niche markt biedt kansen voor kleine bedrijven
De niche markt is de uitgelezen plek voor productinnovatie. De toegevoegde 
waarde concepten bieden betere kan.sen voor een goede verwaarding. 
Daarnaast is het een zeer geschikte markt om producten en ketens verder te 
verduurzamen. Zodra producten in de niche markt succesvol zijn en in grote 
volumes worden verkocht, bewegen ze doorgaans naar de volume markt. Op 
dat moment zullen de kenmerken en spelregels van de volume markt in 
werking treden. De niche markt biedt ook kleinere bedrijven een goede 
mogelijkheid om toe te treden.

Iets meer dan de helft van de respondenten denkt dat ketens in de niche markt 
korter worden (zie fig. 3.7). Dit percentage ligt dicht bij de verwachtingen voor 
de volume markt. Case 3.3 schetst in het kort een voorbeeld van een partij die 
zich in de 'niche markt' begeeft.

Case 3.3 Voorbeeld van een bedrijf in de 'niche markt’: Zuiuelcoöperatie Rouveen
ijion: .’'iviftsi? f)ioiinon op hc'! iiueinet

Zuiveleoöpèfafië GZ Rouvëërt heeft het' predikaat 
hoflëvèranclef ën onderscheidt zich door op een maatwerk 
manier bijzondere kaassoorten te leveren aan klanten over 
de hele wereld. Het eigen merk 'Bastiaansen' ligt op 
verschillende plekken. Maar daarnaast is dé coöperatie 
uniek omdat ze klanten de gelegenheid geeft zelf - op basis 
van modules - een eigen kaas samen te stellen.

M
Rouvccnk

■ ... '"-I

Figuur 3.6 Kenmerken van de niche markt
örcfi ETMi Dfjijïhi-e tjiini

S ’ Volgens de respondenten zal de niche markt met circa 38% groeien

van de respondenten vindt dat de niche markt alle ketenschakels de 
mogelijkheid biedt om een goede verwaarding te realiseren

ÿï " ' »on de respondenten vindt dat de niche markt de mogelijkheid biedt om

onderscheid te maken

»0^ de respondenten vindt dat dit kwadrant goede 
mogelijkheden biedt voor productinnovatie

‘ÿg/î van de respondenten vindt dat de niche markt goede kansen biedt voor

kleine{re) bedrijven om toe te treden

Figuur 3.7 Ontwikkeling van de keten in het kwadrant niche markt
Dl on. L’FMl Dtiphi-c:iqui*:p uurn n - 6-ï|

'V '•f* Verwacht u dat de ketens in het kwadrant 'niche markt' de komende 10 Jaar
korter of langer worden?

,53%

0% . 25%

Keten wordt korter

50%

Keten blijft gelijk

75% 100%

rj Keten wordt langer

iBicsiness Sidmol
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Markttype D

Supermarktorganisaties onderscheiden zich met de exclusieve keten

De exclusieve keten wordt snel groter
De exclusieve keten is naar schatting ongeveer even groot als de niche markt. 
Omdat supermarktorganisaties in sterke mate op zoek zijn naar 
onderscheidend vermogen, zal de exclusieve keten naar verwachting in rap 
tempo groeien,

De exclusieve keten biedt kansen voor onderscheidend vermogen
De exclusieve keten is de plek waar samenwerking langdurig en intensief is, 
ketenpartners in elkaar investeren, een goede verwaarding goed mogelijk is en 
met innovatieve concepten onderscheidend vermogen wordt gecreëerd 
Continuïteit van alle ketenpartners is in deze langdurige samenwerking erg 
belangrijk. De exclusieve samenwerking maakt het echter onmogelijk om een 
innovatie elders (in Nederland) te vermarkten. Hierdoor is groei van een 
exclusief (srnallstream) concept alleen mogelijk door groei van de 
ketenpartner, of in het buitenland. Het exclusief leveren van een bepaald 
product brengt bovendien dilemma's met zich mee als andere producten in de 
portfolio wel op de open markt te koop zijn. De afnemers van die producten 
eisen wellicht dat zij ook het (exclusieve) innovatieve concept kunnen kopen.

Tweederde van de respondenten denkt dat ketens in de exclusieve keten 
korter zullen worden (zie fig. 3.9), Case 3.4 schetst in het kort een voorbeeld 
van een partij die zich in de 'exclusieve keten' begeeft.

Case 3.4 Voorbeeld van een bedrijf in de 'exclusieve keten'
ilifin .•>!: ui

Milieuvriendelijk geproduceerde Rondeeleieren 
exclusief te koop bij alle winkels van Albert Heijn

zijn

Rondeel is een ronde stal voor scharrelkippen, waarin de 
kippen alle ruimte hebben om overdekt rond te scharrelen. iÏo ■ 4 3 
Het Rondeel is •ontstaan uit hèt project 'Houden van hennen’, geïnitieerd 
door bet Ministerie van IfNV en uitgevcieFd door Wageningen tliR; i

Figuur 3.S Kenmerken van de exclusieve keten
ÜMii: Dctiihi-cnrïuéio (jttm 2013, n = 5-1)

4* 6 7 Volgens de respondenten zal de exclusieve keten met circa 67% groeie

9 respondenten vindt dat In de exclusieve keten
partijen in elkaar investeren

7 rj ? r Van de respondenten vindt dat in de exclusieve keten alle ketenschakels een 
mogelijkheid biedt om een goede verwoording te realiseren

Q % Van de respondenten vindt dat In de exclusieve keten
O -w langdurige samenwerking een noodzaak is

0Tf ' '•> van de respondenten vindt dat in de exclusieve keten intensieve
samenwerking mogelijk is

O C % Van de respondenten vindt dat dit kwadrant 
^ goede kansen biedt voor productinnovatie

''an de respondenten vindt dat de exclusieve markt supermarktorganisaties de 
mogelijkheid biedt om zich te onderscheiden

Figuur 3.9 Ontwikkeling van de keten in het kwadrant 'exclusieve keten’
Bran; F.FMi Oolphi-enqafite ijani 2013, n = G'l)

Verwacht u dat de ketens in het kwadrant 'exclusieve keten' de komende lOiaar 
korter of langer worden?

•■f:’ • ■
.E'i

0% 25%

Keten wordt korter

50%

Keten blijft gelijk

75%

0 Keten wordt langer
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Conclusies markttypen

ln figuur 3.10 zijn de markttypen uit dit hoofdstuk afgezet tegen drie aspecten 
uit de onderzoeksvraag:

• Samenwerking
• Verwaarding
• Verduurzaming van de keten
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken;

I. Gesloten keten, niche markt en exclusieve keten groeien ten 
koste van volume markt
Door een toenemende mate van intensieve samenwerking in de gesloten en 
exclusieve keten en een verschuiving van mainstream naar smallstream 
producten groeien de kwadranten 'Gesloten keten', 'Niche markt' en 
'Exclusieve keten' ten koste van 'Volume markt'. Dit heeft ook een effect op 
samenwerkingsmodellen. Hoofdstuk 4 bekijkt dit in meer detail.

II. De mogelijkheden tot verwaarding verschillen per kwadrant
Cost leadership is cruciaal voor een goede verwaarding in de volume markt. Dit 
geldt in mindere mate voor de gesloten keten. Efficiency is echter wel 
belangrijk. In de niche markt en exclusieve keten bieden toegevoegde waarde 
concepten goede kansen voor verwaarding, echter, in de exclusieve keten is 
groei in eigen land (mogelijk) beperkt.

Hl. Verduurzaming van de keten kan op verschillende manieren
Verduurzaming van de keten kan via (1) smallstream concepten die worden 
uitgerold in de rest van de markt of in andere versketens van de exclusieve 
ketenpartner, (2) gesloten ketens waarna de rest van de markt volgt en 3) een 
verhoging van de norm in de gehele markt. Dat kan een driver worden voor 
waardegroei in de volumemarkt.

t. ï'i (.

Figuur 3.10 Impact op samenwerking, verwaarding en verduurzaming van de keten

SAMENWERKING IN 
DEKETEN

VERDUURZAMING 
VAN DE KETEN

MarkttypeA
Volumemarkt

2023

. -34X
50% 33%

Markttype B 
Gesloten keten

2013 2m

•'Intensieve samenwerking 
(mogelijk door 
ketenintegratie)

Markttype C
Niche-markt

2QM

•ïiintënsièvé samenwèrking;
is mogelijk, geen 
voorwaarde

,2023

• Betere kansenvoor 
verwaarding door 
samenwerking •

• 'Product blijft echter 
rnalnstréam

• Costleadership'biedt 
voordeel

■ 'Goedeikansen voor " 
verwaarding door 
toegevoegde waarde 
concepten

■ Duurzaamheid als 
concurrentievoordeel 

' Andereipartijën volgen 
onder druk van externe 
partijen of vanuit 
concurrentie oogpunt

■ Duurzaamheid als 
toegevoegde waarde is 
driver voor
verduurzaming van keten 

' Als smallstreamjproduct 
mainstream wordt kan 
verduurzaming In andere 
ketens worden uitgerold

Markttype D ' •’■Interisieve samenwerking- if Goede kansen voor 
Exclusieveiketën (mogellik door • verwaarding bij

ketenintegratie) ^
. , i20?3' - .,;*,-;Beperkte'

: aroelmogelijkhedehiln 
:i eigen land 
• ■ Mogelijk dilemma met 

- andere afnemers

.2013,

■ Duurzaamheid als 
toegevoegde waarde is 
driver voor
verduurzaming van keten 
Verduurzaming kan bij 
exclusieve ketenpartner 
worden uitgerold
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Samenwerkingsmodellen

Samenwerkingsmodellen op basis van keten integratie
De keuze voor een samenwerkingsmodel volgt na de keuze voor een 
markttype. Dit hoofdstuk onderscheidt op hoofdlijnen vier samenwerkings
modellen voor versketens. Er zullen in de praktijk diverse varianten zijn op 
deze modellen, omdat het initiatief van samenwerking bij de verschillende 
ketenschakets kan liggen. De samenwerkingsmodellen zijn toepasbaar in 
meerdere markttypen. De basis voor deze modellen is de mate van 
ketenintegratie (zie fig. 4.1). Dit levert de volgende modellen op;

1. Losse schakels: ketenschakels functioneren afzonderlijk van elkaar.

2. Supply partners: boeren/tuinders en tussenschakels werken nauw samen 
maar niet met een vaste supermarktorganisatie.

3. Integrale samenwerking: de drie ketenschakels werken samen in de 
keten, de tussenschakel heeft een belangrijke verbindende en adviserende 
rol tussen vraag (supermarkt/consument) en aanbod (boeren/tuinders).

4. Directe samenwerking: boeren en tuinders werken zonder een bepalende 
tussenschakel direct samen met de supermarktorganisatie. Vraag en 
aanbod worden tussen die twee partijen afgestemd. Een logistiek 
dienstverlener verzorgt waar noodzakelijk de praktische invulling van het 
vervoeren de opslag.

Integratie wil niet per definitie zeggen dat ketenschakels juridisch in elkaar 
verweven zijn. Het betreft integratie op het gebied van processen, 
informatiedeling, systemen en innovatie.

In de volgende paragrafen komen de belangrijkste voor- en nadelen van elk 
samenwerkingsmodel aan bod. Daarnaast worden de modellen aan de 
verschillende markttypen uit hoofdstuk 3 gekoppeld. Een aantal cases 
illustreert de samenwerkingsmodellen.

Figuur 4.1 Samenwerkingsmodellen

KETENINTEGRATIE J. LOSSE SCHAKELS

II. SUPPLY PARTNERS

III. INTEGRALE SAMENWERKING

IV. DIRECTE SAMENWERKING

’ ^ ________

VERGAAND

BEPERKT

LOGISTIEK
Idienstverlener

BOEREN/
TUINDERS

BOEREN/
TUINDERS

BOEREN/
TUINDERS

TUSSENSCHAKEL

TUSSENSCHAKEL SUPERMARKT
ORGANISATIE

SUPEBMARKT-
ORGANISATIE

SUPERMARKT- 1 
ORGANISATIE *

SUPERMARKT
ORGANISATIE

TUSSENSCHAKEL
BOEREN/
TUINDERS
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Samenwerkingsmodel I

Samenwerking is puur transactie gestuurd

Vooral open markten zijn geschikt voor 'losse schakels'

BOEREN/
TUINDERS ■te

Het samenwerkingsmodel 'Losse schakels' is vrij simpel. Het is puur gebaseerd 
op transacties tussen ketenschakels. Processen en systemen zijn niet in elkaar 
geïntegreerd. Het delen van informatie is minimaal, waardoor er weinig 
transparantie is. Als ketenschakels innoveren dan doen zij dat ieder voor zich 
en niet samen. Case 4.1 en 4.2 bevatten voorbeelden van dit model.

Voor- en nadelen
Het belangrijkste voordeel is de vrijheid om te handelen en de flexibiliteit die 
dat met zich meebrengt. Schakels zijn nauwelijks gebonden aan restricties en 
randvoorwaarden die voortvloeien uit samenwerking. Ze kunnen op die 
plekken in de open markt actief zijn waar op dat moment verwaarding mogelijk

Een belangrijk nadeel van dit samenwerkingsmodel is dat ketenschakels nooit 
profiteren van eikaars expertise. Een ander nadeel is dat de efficiency die een 
keten als geheel kan bereiken in dit model niet kan worden gerealiseerd. Het 
bevat ook een grote mate van onzekerheid en de keten is niet transparant.

Markttypen
Dit samenwerkingsmodel is alleen toepasbaar in open markten en is meer 
geschikt voor markten met grote volumes, omdat deze meer opties bieden om 
producten af te zetten.
Het is daarom toepasbaar in de markttypen 'Volume markt ^ t 
(A)' en deels in 'Niche markt (C)'.

Case 4.1 Veiling Zaltbommel
Bron bronnen cp hoï internet

Telers aangesloten bij Veiling Zaltbommel kunnen hun producten
verhandelen via; de klok. Kopers ikunhën op een lichtkfafitïboven
de klok zien welk product geveild gaat worden. Producten worden \ 
bij afslag verkocht.

< < 4 ► r i .V ( » 1 \Daarnaast werkt Veiling Zaltbommel samen met ServiceZfrüit een 
verkoopplatform op het internet. Bemiddeling is een andere methode om 
producten vla Veiling Zaltbommel te verkopen.

Case 4.2 DCA-Markt
Bron: Divf-sc biot:nE.*n t'p \h‘\ .oternct

DCA-Markt is eèn online marktplaats voor 
agrarische grondstoffen en producten.

Boeren en tuinders kunnen op de website van DCA-Markt vraag en aaribod 
plaatsen. Daarnaast levert DCA-Markt marktinformatie voor onder meer 
akkerbouw, veehouderij en varkenshouderij. Een belangrijk onderdeel van de 
informatie van DCA-Markt betreft terrnijnmarkten, actuele prijzen en 
spotnoteringen.

iBusines.s School
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Samenwerkingsmodel II

Tussenschakels werken samen met een vaste groep boeren/tuinders

Tussenschakels centraliseren belangrijke expertise en taken

TUSSENSCHAKfi ;
BOEREN/
tuinders

Het samenwerkingsmodel 'Supply partners' speelt zich primair af tussen 
boeren/tuinders en tussenschakels. De verbinding met de supermarkt- 
organisaties is in de basis transactioneel. Coöperaties, maar ook handelshuizen 
met een vaste groep boeren/tuinders passen in dit model. De processen en 
systemen zijn vergaand geïntegreerd en informatie wordt gedeeld. De 
tussenschakel speelt een belangrijke rol als kartrekker voor innovatie en 
verwaarding. In case 4.3 en 4.4 komen voorbeelden aan bod.

Voor- en nadelen
Een voordeel is dat specifieke expertises en taken centraal door een 
tussenschakel zijn georganiseerd. Hierdoor kunnen boeren/tuinders zich zoveel 
mogelijk met hun core business bezig houden. Een groot nadeel is dat niet de 
gehele keten is geïntegreerd waardoor partijen in dit model alsnog in het 
markttype 'Volume markt' terecht kunnen komen. Dit is niet altijd een 
gewenste uitkomst. Een ander nadeel is dat de keten onnodig lang kan 
worden.

Markttypen
Dit samenwerkingsmodel is deels toepasbaar in open markten, maar deels ook 
toepasbaar in gesloten ketens. Het kan op zowel mainstream als smallstream 
consumentenvraagtypen inspeien. Het is daarom toepasbaar in alle vier de 
markttypen (A, B, C, D).

. B . JV

.O'ÇÿN.ÎC

Case 4.3 Cono Kaasmakers
Brur:. Diveis-î Cp lu»t :ntrr”.D'.

ftoWb
T, ,>■

GONG Kaasrriaikers is een zuiveicboperatie ;dièîfn fkbrte ityd^h
merk ßeemster populair heeft gemaakt. Niet alleen in de 
Nederlandse süpermarktenrmäär ook opideAmérikaansémbrkt.

De coöperatie heeft als missie om de lekkerste en duürzaarfiste kaas te
produceren. Dat moet de aangeslotendedemfböereh) een meerprUs voor hun melk 
opleveren en een hoge betrokkenheld by hët eindprGduct ïde premium kaas); Al In
2002 was CGNOAfó .eerste producent in Europa die zijn; melkveehouders een 
premie i^f als ze htJri'koeien buiten zouden laten grazen. Sinds 2008 v/erkt de 
coöperatie samen met Ben & ferry's aan het duurzaamheidsprogramma Caring 
Dairy. Daarmee werkt de coöperatie aan-het verduurzamen van de keten van koe 
tot kaas. In dat programma worden alle ketenpartners betrokken. Zelfs de
transporteurs. Caring Dairy betekent voor de veehouders dat ze binnen bepaalde 
criteria zelf bepalen hoe ze hun eigen melkveebedrijf verduurzamen.

Plukon^a,

Case 4.4 Plukon Food Group
Bron; plukon n!

Plukon Food Groupproduceert en vermarkt pluimveevlees en 
maaltijdconcepteni Het werkt nauw samen en investeert in 
de ontwikkeling van de pluimveehouders die leveren aan 
Plukon Food Group.

Bij De Windstreek/Duurzame kip krijgt vleugels is een nieuw houderijsysteem voor 
vleeskuikens ontwikkeld. De stal wordt zo-ingericht dat de kuikens voor hun 
natuurlijke behoeften de meest geschikte omstandigheden kunnen vinden. Zo zijn 
er verschillende klimaatzones en leefniveaus.

I Business School
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Samenwerkinesmodpl |||

Supermarktorganisaties trekken ketenregie naar zich toe

Supermarktorganisaties vergroten grip op de keten

m TUSSENSCHAKEL
BOEREN/
TUINDERS

Het samenwerkingsmodel 'Integrale samenwerking' omvat de keten vanaf de 
boeren/tuinders tot en met de supermarktorganisatie. De tussenschakel speelt 
nog een belangrijke verbindende en adviserende rol. De regie kan zowel bij de 
supermarktorganisatie als de tussenschakel liggen. De informatievoorziening 
loopt via de tussenschakels. Er wordt open prijs calculatie gehanteerd. In 
sommige gevallen gaat de integratie zo ver dat de supermarktorganisatie op de 
stoel van de tussenschakel komt te zitten. Voorbeelden zijn opgenomen in case 
4.5 en 4.6.

Voor- en nadelen
De grip op de keten wordt vergroot. Het leidt tot meer zekerheid van 
levermgen en verkleint reputatierisico's. Daarnaast kan het kostenbesparingen 
opleveren en de lead time in de keten verkorten. Bovendien levert het 
mogelijk exclusieve concepten op waarmee supermarktorganisaties zich 
kunnen onderscheiden. Een belangrijk nadeel is dat deze zich minder kunnen 
focussen op de core business. Daarnaast verdwijnt de noodzaak om 
concurrerend te blijven deels bij de boeren/tuinders en tussenschakels.

Markttypen
Dit samenwerkingsmodel is alleen toepasbaar in gesloten 
markten. Net ais bij samenwerkingsmodel ! is dit model het 
meest geschikt voor grote volumes. Het is daarom met name 
toepasbaar in de gesloten keten (B) en deels in de exclusieve 
keten (D).

B A

Case 4.5 Morrisons {Verenigd Koninkrijk)
Hrcri; Divorst^ Itruivien !u't tnu^irui*

De Britse supermarktorganisatie Morrisons wil in 2015 de grootste Britse 
'foodsupplief' worden. Daarvoor investeren ze 2DG miljoen pond in 
productiefaciliteiten. Morrisons hoopt daar drie doelstellingen mee te
realiseren:

farming

• Unieke.produeten ontwikkelen die de supermarkt exclusief aan de klant kan bieden.
• Een korte keten waardoor de veiligheid en dekwaliteit van détprodücten beter

wordt. ■
• De;pfimaire sectprirneer betrékkein;;bij'dëïsupërmarkt,;w3aiidddf'dé passie voor

unieke kwaliteit in de hele keten groeit.

Deze strategie voert Morrisons uit In diverse verscategorieën. Mbrissons neemt 
hiermee de rol van de tussenschakel (verwerker) op zich.

Case 4.6 Albert Heijn
brjnMer, C{: fict iriynufl

Albert Heijn heeft in 2010 de Ibgisfiéke stroom van kaas via één 
gespecialiseerde dienstverlener georganiseerd. In Zeewolde is daarvoor 
een zogenaamd shared warehouse ingerieht. waar kaasleveranciers van 
Albert Heijn hun goederen aanleverén:

In het shared,warehouse wérdtdökde drderpieking^gedaah waarna de^Droducten
in transito worden aangeleverd op de Regionale Vers Centra van Albert Heijn. 
Vanuit hier worden de winkels beleverd. Voor de toekomst staan er twee nieuWe

7gezâmerflijke.vërScéntrà:geplarid::SharéaSFrèshi:entérs7lévèrariaëfsS)féngehhun 
versvoorraad naar het SEC en van daaruit wordt ér gepiekt eh uitgeleverd aan 
Albert Heijn. Zo wordthet aantal vöorraadpunten in dë iketen verminderd en gaan 
artikelen sneller door de keten. Hierdoor is het mogelijk producten met een betere 

jrHT^ode aan klanten te bieden, waardoor producten verser in de winkel liggen.

IJUISJIBu.sine.ss Sdioul I 35
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Samenwerkingsmodel IV

Supermarktorganisaties kopen rechtstreeks bij de bron in

De keten wordt korter doordat de tussenschakel verdwijnt

BOEREN/
TUJNDEHS ■ mrrETiei, ' -

Het samenwerkingsmodel 'Directe samenwerking' sluit de tussenschakel als 
belangrijke speler uit. De supermarktorganisaties doen direct zaken met 
boeren/tuinders, mogelijk met de hulp van een logistiek dienstverlener. De 
boeren/tuinders zijn bijvoorbeeld verenigd in een combinatie of zijn zo groot 
dat ze individueel opereren. Case 4.7 en 4.8 geven 2 voorbeelden van dit 
samenwerkingsmodel weer.

Voor- en nadelen
Als de keten korter wordt, vergroot dit de transparantie in de keten. Daarnaast 
worden kosten weggesneden die een tussenschakel maakt. Bovendien is het 
rechtstreeks van de boer/tuinder inkopen op dit moment een positief verkoop
argument. Een nadeel van het directe samenwerkingsmodel is dat de 
supermarktorganisatie en de boeren/tuinders zich met allerlei activiteiten 
moeten bezighouden die niet tot hun core business behoren. Het afstemmen 
van vraag en aanbod is bijvoorbeeld een intensieve taak.

Markttypen
Dit samenwerkingsmodel is toepasbaar in gesloten markten, maar deels ook in 
open markten. Dit model is het meest geschikt voor kleinere volumes. Het is 
daarom vooral toepasbaar in de de exclusieve keten (D) en deels in de niche 
markt (C) en de gesloten keten (B).
In de niche markt zal de regie eerder bij de boeren/tuinders 
liggen. In de gesloten en exclusieve keten bij de 
supermarktorganisaties.

agrimorkt
-ijS.I ,„t.r

Case 4.7 Agrimarkt
Êron. D;verse Ihc nücr c,;-) het trten

Agrimarkt is een unieke supermarktorganisatie omdat het 
eigendom: is van CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en 
Verkoopverenigihg D:A.j in Wemelcllnge. éit is een 
agrarische coöperatie irt Züidwést-Nèderland waaPbij rdlmi 
3000 actieve agrarische ondenrièrhere in dè akkerboiivvj;
bloembollenteelt, veehouderij ënfrüittêelt zijn aangesloteri.

Vanaf dè* start in 1929 heeft de coöperatie gezocht naar mogelijkheden om de 
leden te voorzien van diensten en producten die meerwaarde voor 
bedrijfsrenderhent van de leden mogelijk moet maken. De kernwaarden van CZAV 
zijn klantgerichtheid, kostprijs en kennis. De 5 Agrimarkt supermarkten verkopen 
een compleet assortiment levensmiddelen, maar de producten van de 'eigen 
boeren' krijgen steeds meer een voorkeurspositie op het schap. Gelijktijdig wordt 
de meerwaarde van de lokale eigen producten door de supermarkt juist als
onderscheidend vermogen onder de aandacht van de klanten gebracht.

Case 4.8 Frievar
Bron; Diverse bronnen op tiet internet

Frievar brengt varkensvlees onder het merk Frlbernè ppi dé: ^
eerste instantie levert de organisatie het merkvlees ^àn slagers en 
horecaondérnemingen en (nogjniet aan supermarktorganisaties.

De varkenshouders van Frievar werken samen in een franchiseformule. De 
samenwerking betreft inkoop en afzet. Ef wordt gewenkt vólgens een vast concept 
voor wat betreft voer, fokkerij en gezondheidsmanagement. Daardoor kan de 
groep kosten besparen en een uniform product leveren. Dë Frievar dieren worden 
antibioticavrljgeproduceerd en krijgen ook speciaal voermetJruwvóepenjkruiden.
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Samenwerkingsmodellen in de blauwdruk voor marktmodellen

Samenwerkingsmodel lil en IV worden dominanter
in de toelichting op de samenwerkingsmodellen is aangegeven 
m welke markttypen deze van toepassing zijn. Figuur 4.2 schetst 
de samenwerkingsmodellen (hoofdstuk 4) in het model voor 
markttypen (hoofdstuk 3). De vier samenwerkingsmodellen 
komen elk in meerdere markttypen voor.

In hoofdstuk 3 was ai geconcludeerd dat de markttypen 
'Gesloten keten', 'Niche markt' en 'Exclusieve keten' de 
komende jaren in omvang zullen toenemen. Hierdoor worden 
met name samenwerkingsmodellen III (Integrale samenwerking) 
en IV (Directe samenwerking) dominanter. Er liggen kansen om 
met model II (Supply partners) ook meer de connectie met een 
of meerdere supermarktorganisaties te maken. Model I lijkt 
door het gebrek aan transparantie en de beperkte toegevoegde 
waarde in de toekomst minder relevant.

Figuur 4.2 Samenwerkingsmodellen geschetst in het model voor markttypen

■ ' ........................................

Mi k
îOptte III optie I

■‘»optie iVv, • -i'«optle:ir- -■

C^ainstrearrT)

mmm

((^^^allstreâm^ ^

(^sloten keten) Markt-Zketentvoen
^pen marl^)

. 'Vf''*

I. LOSSE SCHAKELS

II. SUPPLY PARTNERS

III. INTEGRALE SAMENWERKING

IV. DIRECTE SAMENWERKING
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Conclusies samenwerkingsmodellen

In figuur 4.3 zijn de samenwerkingsmodellen uit dit hoofdstuk afgezet tegen 
drie aspecten uit de onderzoeksvraag:

• Samenwerking
• Verwaarding
• Verduurzamingvan de keten
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken;

I. Er wordt in toenemende mate samengewerkt
Omdat markttypen 'Gesloten keten' (B), 'Niche Markt' (C) en 'Exclusieve keten' 
(D) de komende 10 jaar groeien, zal er in toenemende mate voor modellen 
worden gekozen waarin (intensieve) samenwerking centraal staat. Organi
saties moeten wel de juiste competenties in huis hebben om zo te kunnen 
samenwerken.

II. Samenwerking biedt betere kansen voor een goede verwaarding
Door als keten in te spelen op consumentenbehoeften nemen de kansen op 
een goede verwaarding toe. In modellen in de volume markt blijft cost 
leadership echter cruciaal.

III. Samenwerking bevordert verdere verduurzaming van de keten
Samenwerking vergroot de mogelijkheden om duurzame initiatieven te 
ontplooien en de keten verder te verduurzamen.

1 Figuur 4.3 Impact op samenwerking, verwaarding en verduurzaming van de keten

SAMENWERKING 
IN DE KETEN

verwaarding VERDUURZAMING
VANDEKETEN

Samenwerkingsmodel 1 
Losse schakels

• Zeer beperkte 
samenwerking

• Puurgebaseerd'Op 
transacties

• Ketehschakels hebben de 
vrljhéld.en flexibiliteit om 
•kansen op verwaarding ad 
hoe te benutten

• Er is een grote mate van 
■onzekerheid

• Relatief beperkte 
mogelijkheden om de 
keten te verduurzamen

• Beperkte motivatie om de 
keten te verduurzamen

Samenwerkingsmodëlll 
Supply partners

• Intensieve 
samenwerking 
tussen
boeren/luinders en 
tussenschakels

• Relatief góede kansen op 
goede verwaarding

• Ook actief In de volume 
markt waar verwaarding 
moeizamer is

• Relatief goede 
mogelijkheden om de 
keten te verduurzamen

■ Duurzaamheid als 
toegevoegde waarde

• Afnemers eisen'een 
duurzame keten

Samenwerkingsmodël'llli
Integrale
samenwerking

•Intensieve 
samenwerklngin.de 
totale keten

• Relatief goede kansen.op 
verwaarding door 
toegevoegde waarde 
concepten

• Hoge eisen aan efficiency 
zettenmogelIJkheden 
voor goede verwaarding 
onder druk

• Relatief goede 
mogelijkheden om de 
keten'te verduurzamen

• Ouurzaamheldals 
toegevoegde waarde

• Duurzame keten'als 
onderscheidend 
vermogen voor 
supermarktorganlsaties

Samenwerkingsmodel IV- 
Directe samenwerking

* Intensieve 
samenwerking 
zonder
tussenschakels

• Relatief goede kansen op 
verwaarding middels 
toegevoegde waarde 
concepten

• Efficiënte keten doordat 
deze direct is

• Relatief goedé 
mogelijkheden om de 
keten te verduurzamen

’ Duurzaamheid als 
toegevoegde waarde

• Duurzame keten als 
onderscheidend 
vermogen voor 
supermarktorganlsaties
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Markttypen veranderen onder invloed van 'drivers of change'

Conclusies en managementimplicaties (1/2)
Op initiatief van Albert Heijn en LTO Nederland heeft het EFMI een onderzoek 
uitgevoerd naar samenwerking in de versketen. De centrale vraag in dit 
onderzoek was:

Hoe kunnen dè verschillehdeîketènpàrtijén ihide vérsketehs säfnehwetikeh om:

a. meerwaardèjtejcreërén voör de Nedenlandse;consumènt
b. de diverse ketenschakels ruimte te bieden omieènlgóëde Vérwaarding* 

te realiseren en
c. {de ketemverder te verduurzamen

In een toekomstverkenning op basis van diepte-interviews, ronde tafel 
bijeenkomsten en een Delphi-enquête onder respondenten afkomstig van de 
verschillende ketenschakels kan het volgende worden geconcludeerd:
Er zijn meerdere krachten werkzaam op de keten. De meest invloedrijke 
'drivers of change' zijn (zie fig. 5.1):

1. De consument zet de keten aan tot samenwerking: geschaad vertrouwen in 
voedsel, vraag om transparantie en een kritische houding ten aanzien van 
voeding spelen een rol. NGO's en (social) media versterken dit effect.

2. Schaarste kantelt het spel van vraag en aanbod.
3. Supermarkten zoeken onderscheidend vermogen.

Deze drivers of change leiden tot twee bewegingen in het model voor 
markttypen (1) Gesloten 'markten' groeien ten koste van open markten en 
(2) smallstream consumentenvraagtypen groeien ten opzichte van mainstream 
consumentenvraagtypen. Hierdoor groeien de markttypen 'Gesloten keten', 
'Niche markt' en 'Exclusieve keten' ten koste van de 'Volume markt'. De 
mogelijkheden tot een goede verwaarding en verduurzaming van de keten 
verschillen per markttype.

Figuur 5.1 Het effect van krachten op markttypen

MAINSTREAM

CONSUMENTEN-
VRAAGTyPEN:

SMALLSTREAM

B. GESLOTEN KETEN I A. VOLUME MARia

mh

D. EXCLUSIEVE KETEN I C. NICHE MARKT

GESLOTEN MARKTEN OPEN

?i; Î CONSUMENT SCHAARSTE ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
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Intensieve samenwerking neemt toe

Conclusies en managementimplicaties (2/2)
In het onderzoek zijn vier verschillende samenwerkingsmodellen 
benoemd. Dit zijn achtereenvolgens (ziefig. 5.2):
I. Losse schakels
II. Supply partners
III. Integrale samenwerking
IV. Directe samenwerking

Elk samenwerkingsmodel is toepasbaar in meerdere markttypen. Er zijn, 
afhankelijk van welke schakel het intitiatief tot samenwerking neemt! 
meerdere varianten op deze modellen mogelijk.

De samenwerkingsmodellen in de markttypen die in de komende 10 jaar 
groeien, zullen dominanter worden. Dit zijn met name 'Integrale 
samenwerking' en 'Directe samenwerking'. Waar mogelijk zal de keten 
korter worden.

Figuur 5.2 Samenwerkingsmod0nen in de verschillende markttypen

MAINSTREAM

CGNSUMENTEN-
VRAAGTYPEN

SMAU5TREAM

Mimi
' t’:;

; i

fm

i
GESLOTEN MARKTEN OPEN

H |'.|. LOSSE SCHAKELS

,
Nlï SUPPLY PARTNERS:"?-S»

. INTEGRALE SAMENWERKING

IV. DIRECTE SAMENWERKING
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Managementimplicaties per ketenschakel: Boeren en tuinders

Belangrijke speerpunten voor boeren en tuinders

• Het is belangrijk om te kunnen herkennen in welke markttypen men 
actief is en te accepteren dat die hun eigen spelregels hebben.

• Een integrale ketenbenadering is belangrijk voor goede verwaarding.
• Vergaande transparantie is nodig. Het openstellen van het bedrijf 

wordt positief ontvangen.
• Het ontwikkelen van meer vaardigheden en kennis om de 

consumentenbehoefte te begrijpen en daar (binnen de 
invloedssfeer) invulling aan te geven wordt belangrijk.

• In mainstream markttypen is het realiseren van schaalgrootte en 
horizontale vormen van samenwerking van belang.

• In smallstream markttypen is het belangrijk om 'verhalen' te kunnen 
vertellen. Die leiden tot authentieke concepten.

• In de exclusieve keten is het belangrijk om competenties en 
expertise voor productontwikkeling op te bouwen.

• Vergaande samenwerking en omvang is belangrijk voor partijen die 
direct aan supermarktorganisaties leveren.

mêmmmiifcBSSiffiiÄi
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Managementimplicaties per ketenschakel: Tussenschakels

Belangrijke speerpunten voor tussenschakels

• Het is belangrijk om te kunnen herkennen in welke markttypen men 
actief is en te accepteren dat die hun eigen spelregels hebben.

• Tussenschakels kunnen waarde toevoegen door hun expertise in te 
zetten (bijvoorbeeld op het gebied van markt-, shopper- en 
assortimentskennis).

• Tussenschakels met sterke consumentenmerken worden gedwongen 
om een voorsprong te houden op de innovaties uit de gesloten 
keten.

• Supermarktorganisaties worden met gesloten versketens (en eigen 
merken) in toenemende mate concurrenten van tussenschakels.

■ Als (grote) supermarktorganisaties normen in hun versketen op 
eigen initiatief verhogen, dan is het van belang dat tussenschakels zo 
snel mogelijk kunnen volgen.

• Cost leadership is cruciaal voor tussenschakels in de volume markt.
• Tussenschakels die hiervoor open staan kunnen op de open markt 

een 'vangnet' vormen voor supermarktorganisaties die fluctuaties in 
hun eigen keten moeten opvangen.

• Mainstream producten kunnen ook via andere kanalen worden 
verhandeld (online en rechtstreekse levering).

• De keuze voor een exclusieve keten sluit andere afnemers uit. De 
gevolgen hiervan moeten goed worden ingeschat alvorens men . 
hieraan begint.

1^3
MÊ

iPêSal m

I Business School



o Î H r ; - / -

Managenri6ntimplicaties per ketGnschakel: Suparmarktorganisaties

Belangrijke speerpunten voor supermarktorganisaties

• Ketenregie wordt belangrijker om grip te krijgen op kwaliteit 
(productkwaliteit, voedselveiligheid, sociale standaarden) en 
transparantie te vergroten.

• Ketenregie vraagt andere competenties in de organisatie.
o Supermarktorganisaties krijgen meer kennis van de keten.
o Er treedt een verandering op van 'handel' naar 'voedselketen 

expert'. Deze expertise moet worden opgebouwd.
o Er komen meer taken op het bord van een managementteam. 

Taken die voorheen bij tussenschakels lagen.
• Supermarktorganisaties worden in toenemende mate een merk.
• Communiceren over het hoe en wat van de keten is belangrijk om 

het begrip van consumenten en andere partijen te vergroten.

• Het risico op reputatieschade blijft niet beperkt tot de directe 
omgeving en organisatie.

o De prioriteit van het zo snel mogelijk managen van een (crisis) 
situatie wordt hoger, omdat deze door social media veel sneller 
wordt uitvergroot en de supermarktorganisatie daarbij vaker 
dan gemiddeld in de spotlight staat. Een adequate en snelle 
reactie is belangrijk om zo snel mogelijk weer in control te zijn.

Naarmate meer lange termijn afspraken worden gemaakt neemt de 
flexibiliteit van de superma rktorganisatie af.

• Samenwerkingsverbanden met andere ketenschakels kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het onderscheidend vermogen van 
de supermarktorganisatie.

mâ
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Drs. Melanie Murk-Severein |l981) is als bedrijfskundige met 
specialisatie Financieel Management afgestudeerd aan Universiteit 
Nyenrode. Daarvoor heeft zij Technische Bedrijfskunde in Utrecht 
gestudeerd.

Sinds januari 2009 is zij als senior researcher werkzaam voor EFMI 
Business School en in die functie betrokken bij veel EFMI- 
onderzoeksprojecten. Daarnaast is zij medeverantwoordelijk voor het 
relatiebeheer binnen het EFMl bedrijfsledennetwerk.

Voordat zij in dienst trad bij het EFMl was zij werkzaam bij PepsiCo en 
was zij als management consultant werkzaam voor PWC waar zij zich 
veelal bezighield met supply chain en operational excellence projecten.

■

Jan-Willem Grievink (1952) is al 40 jaar op beleidsniveau actief in de 
foodsector. Als boerenzoon kwam hij al jong in aanraking met een 
supermarktondernemer en volgde opleidingen in marketing, 
bedrijfseconomie, journalistiek en general management. Sinds 2003 is 
hij directeur van het Foodservice Instituut (FSIN) en als hoofddocent 
strategie en ontwikkeling verbonden aan EFMl Business School.

Jan-Willem houdt zich continu bezig met veranderingsprocessen 
toegespitst op foodshopper- en ketenvraagstukken in de 
(inter)nationale levensmiddelenbranche. Hij heeft tientallen 
publicaties, studies en vakboeken op zijn naam staan.

Jan-Willem was onder andere marketing manager bij de Nedac Sorbo 
Group, hoofdredacteur en directeur van de vakbladen Foodmagazine 
en NieuwsTribune en directeur bij de Prisma Food Group. Sinds 1998 
is hij primair bezig met strategische veranderingen in de brede 
foodsector. Hij geeft zijn visie jaarlijks in tientallen presentaties, 
colleges, interviews met de landelijke pers en vakbladen
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Informatie over EFMI Business School

Contacteeeevens 
EFMI Business School 
Buitenplaats De Heiligenberg 
Heiligenbergerweg 5, 3833 AC Leusden 
Telefoon (033) 422 99 40 
www.efmi.nl

Contactpersoon
Voor meer informatie over deze EFMI-studie en/of de andere onderzoeken van EFMI 
Business-School-kunt u-zich wenden tot:

Drs.l
SeniorOnderzoekerEFMI Business Schooi

EFMI Business School is een academisch kennisinstituut dat zich volledig richt 
op managementVraagstukken van bedrijven uit de levensmiddelensector. 
Met die focus als 'Food Business School' onderscheidt het EFMI zich 
nadrukkelijk van andere academische business schools. Het EFMI is een 
zelfstandig kennisinstituut van Academische Opleidingen; Groningen (AOG), 
datgelieerd is aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het EFMI heeft twee kernactiviteiten: (1) kennisontwikkeling in de vorm van 
beleidsrelevant onderzoek en (2) kennisoverdracht in de vorm van 
managementopleidingen. De kennisontwikkeling van het EFMI wordt 
gepresenteerd in praktische managementrapporten die ter beschikking 
worden gesteld aan de ruim 100 retailers, fabrikanten en dienstverlenende 
organisaties uit dë foodséctor die lid^zijn van het EFMI.
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M)^r iederi per 1 jüli 2013

LEVERANCIERS

AlCpre« 1 Anheuser-Busch Inbev | Ar,= Poods | Aviho | Bake five | BakKersland | Bavaria | Beiersdorf | Bel Nederland | Be.apress 
Bomer Cheese | B™od & Banket Service | CélaVi.a | Chipuita | Cloetta Holland | Coca-Cola | ColBa.e-Palnrohve | Concorp 
CONO Kaasmakers Danene | D.E Masterblenders 1753 ] Dr. Oetker | Euroma | Farm Fr,tes | Ferrero | FloraHolland | Fossa Eugenia 
r.eslandCamp.na I Fruiunasters Groep | Go-Fan | Granfood | Groentehof | Grolsch | Heineken | Henkel | Hero | HJ Heinz 
mperial Tobacco | Imersnack | Johma | Kellogg's | Kimberly-Clark | Lassie | Lebo Kaas | Limax | Mars | McCornrick | Menken Orlando 

Mondelez I Muller Nederland | Nestlé | Nutricia | Olympic Food Group | Omega Pharma | Pegnenburg | PepsiCo
e fe t, Van Melle | Procter S Gamble | Qizini | Queens Products | Red Buil | SCA Hygiene Products | SC Johnson | Spadel | Stegeman 

Storek I Supker Unie | Teelmg Petfood | The Greenery | Unilever Nederland | Van der Meulen De Meesterbakkers | Van Riel Distnpet

zlltadl |”d" I Vakult

RETAILERS

Albert Heljri | ClOOO | Coop Supermarkten | Deen Supermarkten | DekaMarkt | Hoogvliet | Jan Linders | Jumbo Supermarkten 

World oToeligl“ '™ I 5Ugro Food Group | Spar | Pos,NL Retail | Vomar Voordeelmarkt

DIENSTVERLENENDE ORGANISATIES

Zpriel'lToTn^pTfect'l i | SymphonylRI Group

ktjllr 'Ter.
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i-Van:
,Verzonden: 
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 29 augustus 2016 16:07

2016Z15510Vragen van het lid Gesthuizen_AholdDelhaize.docx 
2016Z15510Vragen van het lid Gesthuizen.AholdDelhaize.docx
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6.13
-Van:
"Verzonden:
Äan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 2 september 2016 10:58
i>aho!ddelhaize.com>

Informatie nav kamervragen

Beste 111111
Zoals daarnet telefonisch aangegeven ontvang je bijgaand informatie over het marktaandeel van Albert 
Heijn in Nederland en Delhaize in Belgie. Zover ons bekend zijn er geen openbare gegevens over de 
inkoopmarkt.

Bijgaand het persbericht van Albert Heijn waarin wordt vermeld dat het marktaandeel in 2015 in Nederland 
35 % bedraagt, bron Nielsen. Tevens de boilerplate van de persberichten van Delhaize waarin wordt 
gesproken over 24% marktaandeel in 2015 in Belgie, bron AC Nielsen.

Albert Heijn
http://www.ah.nl/over-ah/Ders/actualiteiten,1iericht'?iH=144SS07

Delhaize Le Lion / De Leeuw
Eind juni 2016 telde het netwerk van Delhaize Le Lion / De Leeuw (België en Luxemburg) 759 winkels in verschillende formules 
(supermarkten Delhaize, AD Delhaize, Proxy Delhaize, Shop&Go en Red Market) om een unieke winkelervaring en een kwaliteitsvolle 
service te kunnen aanbieden. Delhaize stelt een ruim assortiment voor van meer dan 20.000 kwaliteitsvolle producten tegen 
toegankelijke prijzen. Dankzij zijn 6 huismerken (365, Delhaize, taste of Inspirations, Bio, Eco, Care) kan Delhaize aan alle noden van 
de klant beantwoorden. De klanten kunnen ook online hun boodschappen doen via www.delhaize,be<httD;//www.delhai7e.he> 

www.delhaizewineworld.com<http://www.delhaizewineworld.com> voor wijn, of ze aan huis laten leveren door Caddy Home. 
Delhaize België, dat in 2015 een omzet verwezenlijkte van EUR 5,0 miljard en in België een marktaandeel had van 24,0%*, telt meer 
dan 14.000 medewerkers. Delhaize Le Lion / De Leeuw maakt deel uit van Ahold Delhaize, die actief is in 11 landen en ongeveer 
375.000 mensen tewerkstelt. Het netwerk van Ahold Delhaize telt bijna 6.500 winkels. *Bron AC Nielsen

Ik hoop je voor nu hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen 
hebben dan horen we het graag.

I Vriendelijke groet,

Manager Public Affairs

T
+31 (0)6|________
•W aholddeïhaize.com 
A
Provincialeweg 11,1506 MA 

Zaandam, The Netherlands
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6.15
Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister 
CC de Staatssecretaris

nota
Parafenroute

Dlrectoraat-generaal 
Energie, Telecoin & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Auteur

r'„
ff ®mlnez.nl

Datum
14 september 2016

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Ahold Kenmerk
na de fusie met Delhaize leveranciers met terugwerkende dgetm-mc/ isiosatb
kracht minder gaat betalen bhm leiMsze

Kopie aan

Digitaal akk. namens DG, Dlr.MC 15/9/16 Digitaal akkoord lS/9/16 Paraaf
!DGETM

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

---------------- ---------------- --- ------

(BBd)

Bljlage(n)
1

Aanleiding
Op 25 augustus 2016 heeft het lid Gesthuizen (SP) schriftelijke vragen aan u
gesteld over het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met
terugwerkende kracht minder gaat betalen.

Advies
U kunt bijgevoegde brief ter beantwoording ondertekenen.

Kernpunten
• Ud Gesthuizen stelt vragen m.b.t. de onderhandelingen tussen Ahold Delhaize 

(AHD) en haar leveranciers. Zij Impliceert dat AMD tijdens deze 
onderhandelingen de gedragscode oneerlijke handelspraktijken schendt;

• Inmiddels heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) de 
casus ook onder de aandacht gebracht bij de stuurgroep gedragscode eerlijke 
handelspraktijken agrofood (hierna stuurgroep).

• In de stuurgroep wordt gezocht naar een manier om de (al dan niet 
gepercipieerde) problematiek op te lossen.

• In de beantwoording blijft u daarom zoveel mogelijk weg van de Inhoud en zo 
feitelijk mogelijk om het proces van de stuurgroep een kans te geven.

Toelichting
• In 2013 zijn de pilots met gedragscodes voor eerlijke handelspraktijken in de 

agrofoodsector en de textiel, mode &. schoeiselsector gestart. In 2015 zijn 
deze pilots afgerond en geëvalueerd.

• Tijdens de pilots was voorzien in opties voor klachtenbehandeling en OntvanB«. bbr
geschillenbeslechting. Ook konden anoniem klachten worden Ingediend via de 
brancheorganisaties. Van deze mogelijkheid Is in belde pilots geen gebruik
gemaakt.

Pagina 1 van 2
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Na afronding van de pilot Is afgesproken de pliotgroepen twee keer per jaar 
bijeen te laten komen In zgn. stuurgroepen. Belde bijeenkomsten hebben 
deze week plaatsgevonden.
Bij de bijeenkomst van de stuurgroep agrofood, waarin vertegenwoordigers 
van FNLJ, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Land- en 
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) zitten, heeft FNQ de casus AMD door 
middel van een brief aan de orde gesteld, r ■ ' '

Met de casus AHD wordt de stuurgroep voor het eerst op de proef gesteld met
betrekking tot het vermogen van deze structuur hoe om te gaan bij geschillen

—

Dlractaraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten

Kenmerk
OGETM-MC/ 16138478

Tijdens de stuurgroep is afgesproken dat FNLI haar klachten nader 
onderbouwt en om volgende week (donderdag 22 september) wederom bijeen 
te komen om deze nadere onderbouwing te bespreken. Van daaruit kan 
worden bezien of de klacht gegrond is en zo ja, welke stappen tot 
geschilbeslechting kunnen worden ingezet.
Het betreft een geschil tussen FLNI en CBL. LTO toont zich neutraal en had 
overigens bij evaluatie van de pilots al laten weten geen behoefte te hebben 
om aan de stuurgroepen deel te nemen. Oneerlijke handelspraktijken Is voor 
LTO, en daarmee voor hun achterban, geen groot Issue. LTO focust zich liever 
op een betere margeverdeling In de keten door middel van betere 
verkoopmacht van de primaire producent. Dit speelt echter los van oneerlijke 
handelspraktijken. LTO heeft desalniettemin besloten aan de komende 
stuurgroepen deel te nemen . ï '

I '' *■ . De rol van Ël is zoveel mogelijk
faciliterend. ______________________ _________ ________ l.j'

■I-

'-'Siilïi- :Ä1
Bijlage - Beantwoording Kamervragen
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r;r:

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

g@cbl.nl> 
donderdag 15 september 2016 8:39

Betr.. Afspraken Stuurgroep Agrofood 8i beantwoording Kamervragen 
2016Z15510Vragen van het lid Gesthuizen_AholdDelhaize_g|jocx

Opvolgen
Voltooid

Dank voor het toesturen.
Ik heb enkele opmerkingen en suggesties bij de tekst, zie document. 

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet.

Directeur

070Pii

@passievoorfood
@desupermarkt
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STRUCTUREEL VOEDSELONDERWUS VOOR IEDER K.ND ÓP

Oß bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Piaza’.

DlSa.AI,\<1ER
Dd bericht en do evenïudr bij!*.en oin mfdnitend besterioj voor de on!voiv:eo inz^ye oebruik
Of. vrf^iofootng yen do -nfioiid ervun is hem of h.wi veo-Liohooden. Sndmn f. uis^o de bpop.sJe'’ 
ontvanger ot doms genmd.tiddo bom, dar. o, mtoge. gebruik en verspreiding derimlw- niei în^gememi In 
»evei v.,n onjm..tf udrovo-ring a-ordt u vêr^ncni ro spoedig mogoh-k contact op re nemen met de 
atiuuder von rl,t henrht tm corgt.; drogen voor ommcfdelbiko Verrmjdêrmg von di! bench! ub um’ 
ntmternen Diî beochl is mei beschermd tegea mmbpyinbe door derden Vnoi de door n ontmumen
iritioud l-unoen wij don ook geen wfisprakelijkhoid aanvaard«, en eveanün koaf u er .echtwi aar. 
oriOniien. • ■
OiStLAIMFR ' - ' ' ' '

■stuurgroepleden, —-------------■.=ten!''«ä-f618:09:

eJe"n pe°r°mail: ”“="'=9 vanmiddag. BIJ deze da afspraken van vanmiddag ook nog

baspre°kem°"''"'^"® september om 9.00 uur komt de stuurgroep wederom bijeen om het vervolg te

'deTaÏhS^ÜIn 7 »I FNLI zorgdragen voor onafhankelijke nadere onderbouwing van
de klachten van leveranciers; vooraf zal nog contact werden gezocht met de andere stuu“ rS leien



»WfV,;..

- Waarborg '" uitgangspunt

‘"‘j^aand alvast de conceptbeantwoording zoals we die conform 
ScL fkrt grTag mo^rervoo? ™00u°" J“"'= *”-'>0 "“S uP-urkl„gan hebben, dan

Groet en fijne avond,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

' ................ s'^»@minez.nlT: +316

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u 
met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Verzonden:

6.19

Onderwerp:

Beitel

________ ücb!.nl>
donderdag 15 september 2016 11:34

Re: Afepraken Stuurgroep Agrofood 8d beantwoording Kamervragen

HiCTbij aanvullend op mijn mail van vanochtend nog een aantal suggesties als nabrander. Hopelijk kunnen 
jullie deze meenemen, het zou eea verhelderen ( en deels corrigeren).

!i^Äi iSïiaiiSr
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Van;
Oorspronkelijk bericht —

Datum: 14-09-2016 18:09 (GMT+01:00) 
Aan:

|^>;51minez.nl> 

l@fiili.nl 

minez. nl>.Cc:J[^
ï),minez.nl>

Onderwerp: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

lto.nl>
!fhli.nl>. @lto.nl"

»> "1 r 2016-09-14718:09:02.648126 »>

Beste stuurgroepleden,

even^pTmaf- van vanmiddag. Bij deze de afspraken van vanmiddag ook nog

bespr°ken°'^^^'^^^^ september om 9.00 uur komt de stuurgroep wederom bijeen om het vervoig te

stuurgroep zai FNLI zorgdragen voor onafhankelijke nadere onderbouwing van 
van leveranciers; vooraf zal nog contact worden gezocht met de andere stuurgroep leden

waarborg van anonMteS" """ ‘Uitgangspunt

Groet en fijne avond,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhouteeweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 S|HHH|||iH|BHHK@minez.nl



i'bit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

, .,.niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
. iwordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
''Verwijderen.
' ^e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
'^e State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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^p/an:
Oerzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

7.3
16:57

^^^^^^Sprtfncvvuuiuen kc
"

Kamervragen over deëlhame land- en tuinbouw pilotsEHP 
Kamervragen de Liefde over lage aantal deelnemende boeren bij pilot EHP v6 
aug.docx

Jij neemt nog contact op m jover datgesprek met de glastuinbouw/sector?

Van:‘
Verzoiiucii. wuciibudy o augustus .dUl^ï
Aan:
Onde. .._.^. aiuwuijiucii Kamervragen over oeefnOTielara^’l^uinbouw pilots ËHP"

n ik hebben even naar de antwoo

ÏÏadtvuOn' _Zie onze voorzetten

llj^Verder een paar tekstuele suggesties. Zo nodig moeten we maar even overleggen.]
"antwoorden willen zien voor ze naarde Stas. gaan. 

Groet,

Van:-^~-------- -----------
Verzonden!
Aan 
CC:
Onücii .pi LuiioepL antwooraen Kamervragen over deelname land- en tuinbouw pilots EHP

Ha _ -

Bijgaand concept antwoorden op Kamervragen van De Liefde over lage aantal deelnemende boeren bij de pilot
iullie commentaar hierop.1 ^
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Daarnaast wachten we nog op een feitelijk antwoord van LTO over hun aantal leden

Zie jullie reactie graag tegemoet. 
Groet,

ft

»
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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 21 augustus 2014 16:35 
KG_Mededinging; 1 
ETM

: Secretariaat DG

Behandelmap 14137741 Antwoorden op Kamervragen VVD over de oorzaken 
teleurstellend lage aantal deelnemende boeren en tuinders pilot eerlijke 
handelspraktijken 
OCR.pdf

Hierbij de nota en antwoorden kamervragen zoals deze via B8R naar de Minister/Stas gaat 

Gr. ^
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7.4a
Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Staatssecretaris 
Via de Minister

DIrectoraat-generaal 
Energie, Teiecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Auteur

mmez.nl

nota
Parafenroute

Antwoorden op Kamervragen WD over de oorzaken van 
het teleursteilend lage aantal deelnemende boeren en 
tuinders aan de pilot eerlijke handelspraktijken

Paraaf Paraaf Paraaf

DGETM DG Aoro directeur MC

BBR-paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Datum
19 augustus 2014
Kenmerk
DGETM-MC / 1413S492

BHM; 14137741

Kopie aan
KG Mededinging, ■M||||| 
<ELV), ^aCELvT^

Bljlage(n)
1

Aanleiding
Op 22 juli 2014 heeft het lid De Liefde (WD) Kamervragen gesteld aan de 
staatssecretaris van Economische Zaken over de oorzaken van het teleurstellend 
lage aantal deelnemende boeren en tuinders aan de pilot eerlijke 
handelspraktijken.

Verzoek
Staatssecretaris:
Indien u akkoord bent, wordt u verzocht de bijgevoegde Kamerbrief met de 
beantwoording van de Kamervragen, mede namens de minister van Economische 
Zaken, te ondertekenen.

Minister:
Indien u akkoord bent, wordt u verzocht uw paraaf op deze nota te zetten. 
Vervolgens gaat de nota naar de Staatssecretaris die, bij haar akkoord, 
bijgevoegde Kamerbrief met de beantwoording van de Kamervragen mede 
namens u kan ondertekenen.

Toelichting
Het lid De Uefde is al langer ontevreden over het lage aantal boeren en tuinders 
dat zich heeft geregistreerd voor deelname aan de pilot gedragscode eerlijke 
handelspraktijken, die op 16 september 2013 van start is gegaan. Van LTO-zIjde 
heeft tot nu toe alleen de coöperatie Fruitmasters, een afzetorganisatie waarbij 
ruim 400 fruittelers zijn aangesloten, zich formeel geregistreerd en is een andere 
c^peratiein^^ vergevorderd stadium om zich te registreren, f ■‘li! > .

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3
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Directaraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

9

Het lid De Uefde heeft dit eerder bij de Staatssecretaris aangekaart tijdens het 
vragenuurtje op 1 april 2014. Hierop heeft de Staatssecretaris toegezegd om te 
kijken hoe, in overleg met de producentenorganisaties en Greenport Holland, de 
pilots gezamenlijk beter bekend kunnen maken. Dit overleg heeft nog niet plaats 
gevonden. Tijdens het AO Marktwerking, Mededinging en Staatssteun op 19 juni 
heeft het lid De Liefde dit ook onder aandacht gebracht bij de Minister. De 
Minister heeft gezegd dat hij een breed rondje zal maken langs organisaties uit de 
land- en tuinbouwsector om ervoor te zorgen dat de pilot aan bekendheid bij hun 
leden zal winnen. Over een voorstel voor de precieze invulling van deze 
toezegging worden de Staatssecretaris en de Minister in een separate nota 
geïnformeerd.

In antwoord op de vraag hoe de pilot loopt wordt aangegeven dat, in lijn met de 
Kamerbrlef van 6 juni 2014 over de eerste bevindingen met de pilots, de pilot 
serieus wordt opgepakt. De afgelopen periode stond vooral in het teken van het 
opstarten van de pilot, De stuurgroep van de pilot is verantwoordelijk voor de 
voortgang van de pilot. In de stuurgroep voor de agrofoodsector zijn het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse 
Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 
(LTO) vertegenwoordigd. De betrokken brancheorganisaties hebben via 
verschillende kanalen hun leden geïnformeerd en opgeroepen zich te conformeren 
aan de gedragscode. Tevens maakten zij handleidingen om registratie bij de pilot 
te vergemakkelijken, omdat het met name voor kleinere ondernemers ingewil«d<eid 
kan zijn om zich te registreren. Wat betreft deelname van andere 
brancheorganisaties aan deze pilot is het in eerste instantie aan de stuurgroep 
om te kijken of dit een Juiste vertegenwoordiging is. Wel wordt in de antwoorden 
de bereidheid aangegeven om andere organisaties te wijzen op mogelijke 
deelname.

De bekendheid en het draagvlak nemen toe en aan de implementatie van de 
gedragscodes wordt gewerkt. In de antwoorden wordt aangegeven, zoals de 
Minister tijdens het AO Marktwerking, Mededinging en Staatssteun ook heeft 
gedaan, dat de pilots tot eind 2015 doorlopen. Zodoende krijgen de pilots 
voldoende tijd om effectief te zijn en kunnen de bevindingen van de evaluatie van 
het Europese inltiabef worden meegenomen, waarvan het rapport naar 
verwachting in het najaar van 2015 gereed zal zijn.

Op het verzoek van het lid De Liefde om de Kamer In september 2014 te 
informeren middels een concreet stappenplan met tijdsschema om de pilot te 
verbeteren, wordt geantwoord dat in de voortgangsrapportage, die de Minister 
eind 2014 naar de Kamer stuurt, ook aandacht zal zijn voor de bekendheid van de 
pilot en de deelname van verschillende partijen hieraan.

Ten slotte wordt in antwoord op vragen over bescherming van de anonimiteit en 
de behandeling van geschillen, aangegeven dat In het geval van een ernstige 
overtreding van een norm uit de gedragscode waardoor verschillende 
ondernemingen worden getroffen, de getroffen ondernemingen anoniem kunnen

Kenmerk
C36ETM-MC / 14136492

Pagina 2 van 3
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klagen via hun brancheorganisatie. De brancheorganisatie van de getroffen 
ondernemingen kan hun klachten 'bundelen' en voorleggen aan de Nederlandse 
stuurgroep voor de agrofoodsector. Deze stuurgroep wordt geacht neutraal te zijn 
en de anonimiteit van de klagers te borgen. Deze nationale opzet waarbij een 
Juurgroep wordt Ingesteld die zich buigt over gebundelde klachten is gelijk aan 
die van het Europese Supply Chain Initiative

Voorstel Geurts
Op 19 augurtus heeft het lid Geurts (CDAj de initlatiefnota 'Een eerlijke boterham' 
gepubliceerd. Hierin pleit hij dat boeren, tuinders en vissers moeten kunnen 
rekenen op een eerlijke prijs voor een eerlijk product. In zijn ogen Is het nodig dat 
de overheid meer ruimte geeft aan prijsafspraken en helder maakt wat daarin wel 
en met is toegestaan. Hij stelt ook voor om een onafhankelijke instantie voor de 
agro-nutnketen (naar Brits model) in te stellen die onder andere toeziet op de 
naleving van een gedragscode voor supermarkten.
Prijzen komen tot stand op markten tussen vragers en aanbieders van goederen 
en diensten. Het vormgeven en ontwikkelen van marktstrategieën en 
verdienmodellen Is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven Het 
Europees mededingingsrecht verbiedt het maken van prijsafspraken. Wat betreft 
de gedragscode loopt er nu een pilot in de vorm van zelfregulering en wordt deze 
pilot eind 2015 geëvalueerd.

. Overigens hebben we al een toezichthouder in de vorm van de 
Autoriteit Consument en Markt. De ACM ziet toe op de naleving van de 
Mededingingswet, waaronder het misbruik maken van inkoopmacht, in alle 
sectoren en za! handhavend optreden indien nodig.

directie Mededinging en Consumenten

Dlrectoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Kenmerk
DGETM-MC/ 14136492

Pagina 3 wan 3
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Van;
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

7.5
dinsdag 25 augustus 2015 14;07

FW. input uit het AO van 18/6 voor de evaluatie van de pilot

SrK3re?brto1„%'genoemd'^ ‘'“= °P '"‘‘i«'"«"

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 24 juni 2015 15:43
Aan: 'I arhi niv i
CC; ^ ^ ----- ------- --■
Onderwerp: input uit het AO van 18/6 voor de evaluatie van de pilot 

Heren,

Tijdens ons ove^rleg zojuist heb ik toegezegd de zaken door te geven die tijdens het AO van afaelooen donrierrinn 
waren genoemd die bij de evaluatie aan bod zouden moeten komen- afgelopen donderdag

draagvlak uit de sector voor de pilots. Dit was met name gericht op de primaire

-mening/uitkomsten NAV (voor mij dus niet helemaal duidelijk wat zij vinden)- 
-optie van neutrale instantie met bindende uitspraken.

Sed/nl:jle" """
Dank alvast daarvoor.
Groet,



7.7
f'Van:
'■'Verzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste leden van de stuurgroep,

^^^i^^septëmber2^|^9j)l

l|" ' ; t ^^Ä^^BH^^^^^^^Psecretariaat MC

RE; Inplannen bespreking evaluatie gedragscode oneerlijke handelspraktijken 
agrofood

?hinr ik°n"hrrrhM '^^ren een aantal van jullie in het Buitenland. Om deze reden
stuur Ik u hierbij een aantal nieuwe momenten voor het inplannen van een overleg ■ ®*
Maandag 26 oktober; ochtend
Donderdag 29 oktober; tussen 14.30-17.00 uur
Vrijdag 30 oktober; 9.00-10.00 uur

Bij voorbaat mijn dank voor uw reactie

Met vriendelijke groet,

Verzonden: maandag 28 s_eptember 2015 15:13
“ "-'‘»ffiiLnE

Onderwerp: FW: Inplannen bespreking evaluate gear ' secretariaat MC 
fTc^^i^e handelspraktijken agrofoodï*

Beste leden van de stuurgroep

afwezig en het is van belang dat het overleg ingepland gaat worden Om deze 
reden wil ik u verzoeken te reageren naar aanleiding van onderstaande mail. '

Bij voorbaat mijn dank

Met vriendelijke groet,

— From:
Sent: 23/09/2015 14:52 
to:.'
Cer ^■•''I secretariaat MC

îitidue geuragscoae oneeriijKe handelspraktijken agrofoodSubject: Inplannen bespreki^

Geachte stuurgroep leden,

In navolging op onderstaande mail doe ik u hierbij het verzoek om te kijken welke data u kan.

Maandag 19 oktober tussen 09.00-12.30u 
Dinsdag 20 oktober tussen 13.00-17.OOu 
Donderdag 22 oktober hele dag 
Vrijdag 23 oktober hele dag

Graag hoor ik uiterlijk dinsdag 29 september welke datum het wordt.

Hartelijke groet en alvast bedankt voor de medewerking.

s ■ i■-ra'i,=,gB,f,e,uonaersteuSer



f.ri-

I
■'n1

I
. DG-Energie, Telecom en Mededinging 
Tpirectie Mededinging en Consumenten 
r::C-Zuid-3

'T.'Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC / 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

secretariaatmc@minp7 
tel.nr. 070- f
Van:
Verzonden: maandag 14 september 2015.
Aan: ______
Onderwerp; Üverfëg“piannen bespreking evaluatie

Beste stuurgroepleden.

Ik hoor graag Van jullie. 

Met vriendelijke groet.



' Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
.'met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
»verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.

o
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f-Van:
'^■^erzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

7.8
................ ........^incrian fi fll^ohor ^ni C

. • /•:

RE: LTO Vervolg pilot eerlijke handelspraktijk

beleidscoörclinator agra-economie

Ministerie van Economische Zaken
Directie Europees landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 204011 2500 EK | Den Haag

T070J
M(_______
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag

VanTC!
Verzorïden: dinsdaa 6 oktober 201
Aan 
CC:
Onderwerp: Cfó Vervolg pilot eerlijke handelspraktijk

Groet,

Van: C
Verzonden: maanrlan S oktnhpr oni tJ iTvii
Aan:
Onderwerp: VervoIg"pbt eerlijke handelspraktijk^

Beste"
■ ■■-•i

Ir _J
De Federatieraad van LTO Nederland heeft op 22 september 2015 gesproken over de Nederlandse pilot eerlijke 
handelspraktijken.
Eerder had ik de resultaten van de LTO-enquete al met jullie gedeeld.

Conclusie is dat als er een vervolg komt op de pilot, LTO daar niet aan mee zal doen.



- 'Zoals we weten, was de respons op de pilot vanuit de primaire land- en tuinbouw mager. Ondanks alle 
communicatie-inspanningen. Dat zien we ook terug in de resultaten van de LTO-enquête.

Kennelijk leeft dit onderwerp maar beperkt onder boeren en tuinders en is dit niet het goede antwoord op de 
.^voortdurende discussie over inkomens en duurzaamheid. Bijv over de "Kip van Morgen". De tien gedragsregels gaan 

daar niet over.
Overigens wel goed dat er Europees consensus is over "nétjes zaken doen", laat dat ook duidelijk zijn.

LTO blijft zich inzetten voor een effectieve toepassing van de Nederlandse Beleidsregel duurzaamheid en 
mededinging. Die moet in Brussel ook op de agenda. En we zullen dus doorgaan met het ondersteunen van 
duurzame initiatieven vanuit de markt.

Ik hoor het graag, mochten jullie vragen of opmerkingen hebben.

Groeten,

:'3.;
, LTO Team lntemation|al 

■ Tel 0031(0)^^Wt



■I

f^Van:
'^Verzonden:

Aan:
CC:
Onderwerp:

Urgentie:

7.9
dinsdag 6 oktober 2015 17:07

-
Signaal over terugtrekken LTO bij gedragscode oneerlijke handelspraktijken 

Hoog

Groet

Van
Ventonoen: ainsaaa b OKtooer 2015 16.i?
Aan: ____
Onderwerp: RE: Vervolg pilot eerlijke hahdelspraktij 
Urgentie; Hoog

Bestd

Ik hoor graag van je.

.iaVan: ,
Verzonden: maandaa 5 oktober 17» 

Onderwerp: vervolg pilot eerlijke liahMspraldijk



■■••-J

Best

f-De Federatieraad van LTO Nederland heeft op 22 september 2015 gesproken over de Nederlandse pilot eerlijke 
lî handelspraktijken.

Eerder had ik de resultaten van de LTO-enquete al met jullie gedeeld.

Conclusie is dat als er een vervolg komt op de pilot, LTO daar niet aan mee zal doen.

Zoals we weten, was de respons op de pilot vanuit de primaire land- en tuinbouw mager. Ondanks alle 
communicatie-inspanningen. Dat zien we ook terug in de resultaten van de LTO-enquête.

Kennelijk leeft dit onderwerp maar beperkt onder boeren en tuinders en is dit niet het goede antwoord op de 
voortdurende discussie over inkomens en duurzaamheid. Bijv over de "Kip van Morgen". De tien gedragsregels gaan 
daar niet over.
Overigens wel goed dat er Europees consensus is over "netjes zaken doen", laat dat ook duidelijk zijn.

LTO blijft zich inzetten voor een effectieve toepassing van de Nederlandse Beleidsregel duurzaamheid en 
mededinging. Die moet in Brussel ook op de agenda. En we zullen dus doorgaan met het ondersteunen van 

I duurzame initiatieven vanuit de markt.

Ik hoor het graag, mochten jullie vragen of opmerkingen hebben. 

Groeten,

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)#*^'

■’wé.m
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Kr-
Van;
Verzonden:, 
Aah:

Onderwerp:

7.10
L.

wpensdaci 7 l^pber 2015

i:-- ■... _______________
Vrijdag overleg pilot eerlijke handelspraktijk

Beste allemaal,

tófnwn overleïgin''^ beschikbaarheid ben ik erop uitgekomen dat we aanstaande vrijdagmiddag om 17.00

Het overleg zal plaats vinden op EZ, ETM overlegkamer voor 10 personen op C-Zuid, 3® verdieping.

HPnHIl zit dan in Brussel en belt in||||| is op vakantie. Mijn collegaM| 
gaan werken. Hij weet nog niet zeker ofTunânwezig kan zijn of dat hij inbe!?

Fijn dat jullie op korte termijn willen samenkomen.

Tot vrijdag!

zal ook aan dit dossier

uaamaÊÊÊÊÊÊÊÊÊm'. @fnihnll
Verzonden: dirisclaq 6 oktober 2015 21:24 
Aan: _____

■ Qndemerp: RETVervolg pilot eeriijke handelspraktijk

Vrijdag begin of eind van de dag zou ik wel kunnen.

Met vriendelijke groet,
Kind regards,

T; +31 70 
M; +31

Myoi I yoedingvoofùit.nl 1 duurzamereten.nl | Twitter 1 Linkedln 

Staat de fNU Jaarbijeenkomst op 15 oktober 2015 al in uw agenda? 

e-rriail disclaimer

IPprQiq^jiUVan:
Verzonden: rlii?
Aan:
Onderwerp: RE; Vervolg pilot eeiflljke harâêlsprâ 
Urgentie: Hoog



-
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■P

sUBIiî:, l,:‘,., ;, B»®

Ik hoor graag van je. 

Groet,

Van: PB®” ■ ...... .................
Verzonden: maandag 5 oktober 2015 17:11 
Aan: '
Onderwerp: Vervolg piloteerlijfefflSspâïrtîjl!

Beste,

ha^n?etlïrakO september 2015 gesproken over de Nederlandse pilot eerlijke

i... J Eerder had ik de resultaten van de LTO-enquete al met jullie gedeeld.

Conclusie is dat als er een vervolg komt op de pilot, LTO daar niet aan mee zal doen.

Zoals we weten, was de respons op de pilot vanuit de primaire land- en tuinbouw mager. Ondanks alle 
communicatie-inspanningen. Dat zien we ook terug in de resultaten van de LTO-enquête.

Kennelijk leeft dit onderwerp maar beperkt onder boeren en tuinders en is dit niet het goede antwoord op de 
daar niet ovÏr duurzaamheid. Bijv over de "Kip van Morgen". De tien gedragsregels gaan

Overigens wel goed dat er Europees consensus is over "netjes zaken doen", laat dat ook duidelijk zijn.

LTO blijft zich inzetten voor een effectieve toepassing van de Nederlandse Beleidsregel duurzaamheid c 
mededinging. Die moet in Brussel ook op de agenda. En we zullen dus doorgaan met het ondersteunen 
duurzame initiatieven vanuit de markt.

|lk hoor het graag, mochten jullie vragen of opmerkingen hebben.

Groeten,

en
van

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)6H

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you



are requested to inform the sender and delete the message.
^ The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
" risks inherent in the electronic transmission of messages.



7.11
Van: 

■'Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 7 oktober 2015 15:02

' _____stukje actualiteiten overzicht

üïi
actualiteit 

gedragscode, docx

ik hebben een stukje voor het actualiteiten overzicht gemaakt over het bericht dat we van LTO kregen, 

Kan jij er naar kijken voordat we het naar sturen.

MIs dat vandaag nog lukt zou het mooi zijn aangezien morgen vrij is en ik cursus heb.

Alvast bedankt, 
Groet,



r J Van: 
'-^Verzonden: 

Aan:
CC:
Onderwerp:

7.13
maandag 12 oktober 2015 9:56

#

Allen,

Het is vooralsnog niet gelukt om een stuurgroep in te plannen . Met deze mail stuur ik u opnieuw een aantal data

Maandag 09 november; tussen 9.00-14.00 uur 
Donderdag 12 november; middag 
Vrijdag 13 november; ochtend

Aan u het vriendelijke verzoek te laten weten welk moment het beste uitkomt.

Alvast bij voorbaat mijn dank 

Met vriendelijke groet,

Managementondersteuner 
DG Energie, Telecom en Mededinging 
Directie Mededinging en Consumenten 
C-Zuid 3

iminez.nl
tel nFÜTÖI^»-•*



___ _____ _}

7.14
; Van:
'Verzonden:
Aan:

r maandag 12 oktober 2015 11;19

Onderwerp:
Bijlagen:

Hoi allemaal,

Terugkoppeling stuurgroep agrofood vrijdag 8 oktober 2015 
Aantekening overleg stuurgroep agrofood 8 oktober 2015.docx

Zie bijgaand mfjn aantekeningen.

We hebben afgesproken dat LTO haar standpunt voorlopig niet actief bekend zal maken. Het wordt pas 
gecon^uniceerd in het kader van de evaluatie. CBL en FNLI moeten nog binnen eigen organisatie nagaan wat 
hun officiële standpunt is t.a.v. van het vervolg na de pilot.

___f^órgen spreken we weer verder.

Groet,
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i 7.14a
*T:.<

;:k. Aantekening overleg stuuraroen aarofood 8 oktober 201S

LTO heeft normaal gesproken 20-50% respons bij enquêtes, nu maar 5%.

s ■'.

fc.

Ir
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f ^4r ^4-
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Voor de evaluatie heeft de stuurgroep behoefte aan een penvoerder, iemand die interviews bij 
hen afneemt. Daarbij moet de hele context worden meegenomen.
Gedacht wordt dat WUR/LEI dit zou kunnen doen. Hiervoor zouden we kunnen kijken bij 
degene die de prijzenmonitor heeft gedaan ( 1 i.

1,

4'.'
■v-^ ........... -vlu.....

14 ■■■”■■4-^1

' V j X X -- - ■

Afgesproken is dat er een interviewer komt. Die vraagt naar het verloop van de pilots (start 
tot eind) en naar de wensen voor het vervolg.
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7.16
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

1'-'is,:";!:
woensdag 14 oktober 2015 16:24

RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 
DOMUS-#15145269-vl-
Pilot_gedragscode_eerlijke_handelspraktijken_agrofoodsectoropn schoon.docx

Ik heb nog een enkel tekstueel puntje en een vraag over de andere pilot, zie tekst. 

Daarna kan ie naar i en in de lijn.

belsidscoördinator agro-economie

Ministerie van Economische Zaken
Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 204D1 1 2500 EX | Den Haag

T 070- ;;
M06- :
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 15:55
Aan:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Allen,

Ik heb even lopen klussen in de aanzet van , Zie bijgaand een versie met track/changes en een schone
versie.

Het lijkt of ik heel veel heb aangepast, maar heb voornamelijk zaken verplaatst en wat ingekort om op 2 A4 uit te 
^<omen.

Het is denk handig om verder commentaar in die schone versie te zetten.

Lukt het jullie om hier zsm naar te kijken? Dan kan de nota hopelijk morgen de lijn in.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 16:15
Aan: i
Onderwerp: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Ha en )

Zie bijgaand een eerste aanzet voor de nota en het verzoek van 7 opri een nota. Graag jullie reacties,

jij verwerkt het toch tot een definitieve nota? Ik zal je machtigen in Domus.

Groet,

1





__ _________-___________
!

•■■•-.I

I

l-v.:

rT.-i'-“* ■

Van:

SHE

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

7.17
donderdag 15 oktober 2015 9:50

RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Nee hoor, laat dan maar©

. ... • ?Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 9:49
Aan:
Onderwerp; RÉ: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Fijn dat je je kan vinden in de aanpassingen.

. - '-T;
Groet,

Van:
Verzbn^^^on^t^^^^ober 2015 9:17 

Onderwerp: RÉ: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

l_i ^

Ik vind datje het een betere nota hebt gemaakt, dus ben blij met je aanpassinqeri. 
heb nog een vraag over een zin die M - ' ‘ heeft toegevoegd -------- ---

' .................................................................... . . ......'1
. ' r

|-3roet,
■

Van: _____________ _
Verzön^^^^^^H oktober 2015 16:58

Onderwerp: RE: Nota vcrar de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Ha

Ik ben dus zo vrij geweest de nota af te maken omda 
van gemaakt heb....

Tot morgen.
Groet,

akkoord was. Hoop dat je je kan vinden in wat ik er

Van: _____
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 13:50
Aan: _ i
Ondervyrerp: Re: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot



....

Prima als je wilt schuiven. Als je denkt dat de nota dan af is, mag je hem wat mij betreft al de lijn in doen Als ie
:. . wa.?rïc.rvSgfn';e;t'= '^“''=5
r- Succes!

Groet,

voor

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 13 okt. 2015 om 22:57 heeft "

Ha -Kç.

Dank voor de nota.

>minez.nl> het volgende geschreven:

kUkeiftocliV^^ donderdag nog even samen

Had zelf wel idee dat we iets meer van de kernpunten naar de toelichting kunnen brengen 
bijvoorbeeld. Vind je het ok als ik een beetje ga schuiven ed.?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 16:15
Aan: ' ,;Ä-
Onderwerp: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Zie bijgaand een eerste aanzet voor de nota en het verzoek van 
jullie reacties. J om een nota. Graag 

jij verwerkt het toch tot een definitieve nota? Ik zal je machtigen in Domus.

Groet,



........ (
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7.18
f Van: 
ï Verzonden: 

Aan:
Onderwerp:

donderdag 15 oktober 2015 10:07

RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Volgens mij is dit goed zo, maar ik weet niet uitgebreid (of beperkt) het moet zijn. 
Ik denk dat s hier een betere kijk op heeft. .

Groet,

Van:.
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 18:50
Aan:
Onderwerp: RË: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Alien,

Hierbij 2 A4-tjes voor 2 kennisvragen die we via kennis voor beleid uit willen zetten.

@ ; kan je hier mee uit de voeten?
vragen zoals we die hebben nav het overleg met de stuurgroep voldoende?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 16:15
Aan: :
Onderwerp: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

—..

^Zie bijgaand een eerste aanzet voor de nota en het verzoek van ' f om een nota. Graag jullie reacties,

jij verwerkt het toch tot een definitieve nota? Ik zal je machtigen in Domus.

Groet,



'Ni

'W' 7.19
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

donderdag 15 oktober 2015 14:04

Fairfood workshop over oneerlijke handelspraktijken

Ik was gisteren bij deze workshop waar \ van LTO en een verhaal hielden over
de pilot. Ook deed een duït in het zakje. Waren mensen van Oxfam en andere ngo's en boeren
van akkerbouw en melkveehoudersvakbond.

:

: •; : :S|:
■■-"v ■: ^

Met vriendelijke groet, 

Best regards

Ministerie van Economische Zaken /Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

Ministry of Economie Affairs/ Directorate for European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK ( Den Haag

Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag 
Works all days of the week except on Friday



7.20
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 19 oktober 2015 9:51

RE: VerslagBPS 13 oktober 2015

Dit bericht is de reden van de informerende nota die we vorige week hebben gemaakt. Het bericht klopt niet 
SoïgVeft alleen inggpland als de stavaza (die wij schetsen in de nota) daar aanleiding

Groet,

Van:
Verzonden; zondag 18 oktober 2015 20:45
Aan:
CC;
Onderwerp: FW: VerslagBPS 13 oktober 2015 

Hoi en
doen ^"nebLTjuSieïan^tU^^^^ wil het wel samen met jullie oppakken. Maar ik kan dat pas vanaf woensdag

Ik hoor het graag!
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 13:30
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: VerslagBPS 13 oktober 2015

)pakken jullie dit op? Voor zover context en termijn niet bekend/ duidelijk zijn, graag even contact met 
opnemen (onze nieuwe DG-secretaris). j j / a y

Darik en groeten.

Van:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 12:16
Aan:
Onderwerp: FW; VerslagBPS 13 oktober 2015 

Beste

Nog even voor de zekerheid.
Ik ga ervan uit dat het actiepunt voor AN bij jullie hoort en dat jullie daar al van hebben vernomen.

- N.a.v. het bericht over de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken agrofoodsector vraagt 
de minister naar de stand van zaken van twee pilots en verzoekt een gesprek te plannen tussen 
de minister, de staatssecretaris en . Actie DG ETM en DG AN

Groet,



___ s
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mr.
SecretariB/mobiliteitsmanager Directoraat-generaal Agro en Natuur

Directoraat-generaal Agro en Natuur 
Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73 [ 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK | Den Haag

‘M (06) i ' :

@minez.nl
bttßs://wvyw. riik50verheid.nl/ministeries/mini5terie-van-pmnnmkrhp-7-ai/Qn

Van: :
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 10:07
Aan: '
Onderwerp: FW: VersIagBPS 13 oktober 2015

Van:
Verzonden: vriidaa 16 oktober 2015 QrPS
Aan: . .;«ip'flïAS.'

Æili

‘-siiPSi

Onderwerp: VersIagBPS 13 oktober 2015 ’

Beste allemaal,

staf’'vL'’l?da“"3 noveXr mIs®“""’"’"”"'““ *"■

Graag de (eventuele) actiepunten die in het verslag staan z.s.m. uitzetten binnen de DG / directie.



' t^"'« -~’ i-i,i-*' •

.Met vriendelijke groet,

■ Coördinator Bestuursraad 
' ,; Coördinator Burgerbrieven

i j Bureau Bestuursraad
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
Kamer 8-passage 2 
Postbus 20401, 2500 EK Oen Haag 
T.070
Email;, ) minez.nl
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7.20a
Verslag Béwliidspersonenstaf dinsdag d.d. 13 oktober 2015 
8<15 - 9.15 uur. Blauwe zaal

Aanwezigen: minister, staatssecretaris,
{ (dFEZ), i (dWJZ), f

(IG NVWA), (DG ÊT
I (OGBEB), , (dBBR)
staatssecretaris), i^_j||^jl[|WBBR),

(plv. DG BI) 
(PA minister), | * " 

(BBR, verslag).

(HDIOU),
(DGAN)sés

3 departementale aangelegenheden
3.1 Actualiteiten

- N.a.v. het bericht over de pilot gedragscode éérlijke handelspraktijken agrofoodsector 
vraagt de minister naar de stand van zaken van twéé pilots en verzoekt een gesprek te

...................................................... ArtiepGETMenplannen tussen de minister, de staatssecretaris en
DG AM

llfïp'.-.-



____ 'i'._____
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? . 7.21
Van:

-Verzonden: 
op Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 19 oktober 2015 12:48

RE: VerslagBPS 13 oktober 2015 
DOMUS-#15145269-vl-
Pilot_gedragscode_eerlijke_handelspraktijken_agrofoodsector.DOCX

De nota ligt nog steeds voor medeparaaf bij betreffende MT lid van DG AGRO.

Groet,

;t=
#

'..f : sÉ'..

■is-'

—

1
VIÏP -i■I

vP"*' - ' .■■\Ms -iSifc:-.

Van:
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 12:05
Aan; P
Onderwerp: FW: VerslagBPS 13 oktober 2015

Zie verslag bewindspersonenstaf. Er staat iets meer in dan wat
gevraagd om een s.v.z. van beide pilots en om gesprek tussen Minister, Staatssecretaris en 

Kijken jullie even wat dit betekent voor de nota en hoe het gesprek moet worden ingepland?

lad teruggekoppeld. De Minister heeft

Gr.

Van:
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 11:18
Aan:

Onderwerp: FW: VerslagBPS 13 oktober 2015 

Groet,

It: L_,: i

Van:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2Ö15 9:58 
Aan; P;'-

' A' 'A.A
' \pi'- - 'p' . ■ ' "'p.' '■

-P'A -ÀP'

■pfp

A"ïP' ^Pi ii

§ ;:i-; ■ :;f
^ ■ :Éa .■Ip
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■P»' ^

■Ä-

p.i'. ' ■Pp:P
'■i;pp ' ■
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■''p' '

p|':'.
AS;:s:
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Pl.
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unaerwerp: VerslagBPS 13 oktober 2015

Beste allemaal.

s4fvL"dLsdag1 àÂ™ Mis“'"'"*'"'“"'"““''"■ ''«'=“'“"3 «ans volgande 

Graag de (eventuele) actiepunten die in het verslag staan z.s.m. uitzetten binnen de DG / directie.

Met vriendelijke groet,

Coördinator Bestuursraad 
Coördinator Burgerbrieven

Bureau Bestuursraad '
Mmisterie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73,2594 AC Den Haag
Kamer Bipassage 2
Postbus 2Ô401,2500 EK Den Haag
T.07bM|ji|ft
Ernaih^im^piTdQgzml
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7.22
Van;
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp;

dinsdag 20 oktober 2015 17:12

Overleg stuurgroep pilot gedragscode oneerlijke handeispraktijken

Beste allen,

Aanstaande maandag staat een overleg gepland, maar deze zou ik willen annuleren, omdat deze inmiddels 
achterhaald is nu we elkaar vorige week hebben gesproken. Het is handiger als we elkaar weer spreken als de 
interviews hebben plaats gevonden.
Over de interviews zal naar verwachting binnenkort contact met jullie worden opgenomen,

Graag plan ik een volgend overleg met jullie om de (uitkomst van de) evaluatie te bespreken. Zouden jullie willen 
laten weten of jullie beschikbaar zijn op de volgende momenten:

Donderdag 19 november 13.30u tot 15.30u;
Vrijdag 20 november ochtend of middag;
Vrijdag 27 november ochtend of middag;

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Met vriendelijke groet.

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van; Microsoft Exchange Namens 
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 10:44
Aan:
Onderwerp: Meeting Forward Notification: Stuurgroep Oneerlijke handelspraktijken agrofood
Tijd: maandag 26 oktober 2015 9:30-11:30 {UTC+01;00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie:

Your meeting was forwarded

has forwarded your meeting request to additional recipients.

Meeting
Stuurgroep Oneerlijke handelspraktijken agrofood

Meeting Time
maandag 26 oktober 2015 9:30-11:30.

Recipients
: aito.nl'
I ©fnli.nl'

ETM-overleokamer-rpassrine-3e flQp’)

Ali time. I.eted are in tne rDlIowing time zone: (SMTeOüûû) Arnsterdaûi, Berii|n„ 8em, Rome. Stockholm, VIensn



.,Sonî by Microsoft Exchange Server 2007
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B^'-' v-.si”,: 1 7.23
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 2Ó oktober 2015 18:25 

RE; suggesties in nota

Ik heb net pas naar de nota kunnen kijken. Nu we weer tijd hebben om goed naar de nota heb ik toch non wat 
geschoven met de tekstblokken (ik kreeg de bulets alleen niet altijd even goed mee). Voor de meSe wijzigden

verschuivingen heb ih „iet t'oegelicht, maer'de^fSfr
gedaan om de structuur wat logischer te maken. Zou Jij de nota morgen willen uitprinten en nalezen? En dan 

msiisn?

Alvast bedankt!

Groet,

naar

DOMUS-#15H52...

Van: ‘ , V
Verzonden: dinsdaa 20nktnhpr 7n,i5 i3:io
Aan:
Onderwerp: suggesties in nota

« Bestand: DOMUS-#15145269-vl-Pilot_gedragscode_eerlijke_handelspraktijken_agrofoodsector.docx »

Ha ,

Zie mijn suggesties in de bijlage.

toekomt ook afronden en dan ter afstemming naar 

■Kijk maar ff, anders pak ik het morgen weer verder op.

Groet,
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î>

Van:
Verzonden;
Aan;
Onderwerp:

woensdag 21 oktober 2015 9;26

RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

7.24

Dag

Met vriendelijke groet, 

Best regards

:*s::
ï“P

^ j j

AAinisterie van Economische Zaken /Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

Ministry of Economie Affairs/ Directorate for European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

Bezuidenhoutsev/eg 73 12594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

M 06-
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag 
Works all days of the week except on Friday

Van:.; ....... ..............................
Verzonden: djnsdag 20 oktober 2015 12:32
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

)
■ 'v:

r: . :
T -

gesprek gehad met de stuurgroep voor textiel. en ik passen de nota, nu dié
toch nog niet door ts, meteen even daarop aan. Een volgende versie komt zsm langs.

Groet, ,

i

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2015 12:29
Aan:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

-rp'-

I

ß:
Met vriendelijke groet.

■:»ï . 'I i
ifip



Best regards

■■V«:

Ministerie van Economische Zaken /Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

Ministry of Economie Affairs/ Directorate for European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC ) Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK ( Den Haag

M 06-
Werkt alle dâgen, maar niet op vrijdag 
Works all days of the week except on Friday

Van:.
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 17:56
Aan: ^
CC: '-/SÄS- ■'
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Beste i / en

is dat akkoord? Dan pas ik dat nog even aan. 

Groet,

^11*
»

Van: ' ^
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 12:25
Aan:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

uwo^rk). Als dit haast heeft, zou je me dan de nota per email kunnen sturen, dan kan ik ook per email akkoord 

Groeten,

Van:
Verzonden: maandag 19 ofaober 2015 11:47
Aan:
Onderwerp: FW: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Heb jij al medeparaaf gegeven op infonota over gedragscode eerlijke handelspraktijken. 

Met vriendelijke groet,

Best regards



Ministerie van Economische Zaken /Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid

■ ‘Ministry of Economie Affairs/ Directorate for European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

Bezuidenhoutseweg 731 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

M06-
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag 
Works all days of the week except on Friday

Van: ~....
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 9:28
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Hallo

Klopt het dat de nota nog bij ligt voor medeparaaf?

voor'dit o'^ndewerT^” probleem

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 16:24
Aan:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot

Ik heb nog een enkel tekstueel puntje en een vraag over de andere pilot, zie tekst, 

Daarna kan ie naar' ^ en inde lijn.

rSs«.

Ministerie van Economische Zaken
Directie Europees landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Oen Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK I Oen Haag

T 070- 
M06
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2015 15:55
Aan:
Onderwerp: RE: Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Allen,

Ik heb even lopen klussen in de aanzet van 
versie.

Zie bijgaand een versie met track/changes en een schone

GJ^SsüiiiXieöfBaiSiiiÉüiXi^



_________ '.'■^‘^^ _ ... ..............................................................;....................................................................................................... ............................... ..................................... _ ....................................................................... ................................................................ ........... ........................ _ ................................................... ............... ^

' 'lorneÏ* aangepast, maar heb voornamelijk zaken verplaatst en wat ingekort om op 2 A4 uit te

';j,Het is denk handig om verder commentaar in die schone versie te zetten.

. Lukt het jullie om hier zsm naar te kijken? Dan kan de nota hopelijk morgen de lijn in.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2015 16:15
Aan:
Onderwerp; Nota voor de MEZ en Stas over standpunt LTO pilot 

Ha 2n

Zie bijgaand een eerste aanzet voor de nota en het verzoek van , om een nota. Graag jullie reacties.

, jij verwerkt het toch tot een definitieve nota? Ik zal je machtigen in Domus.

Groet,

f



7.25
: Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

woensdag 21 oktober 2015 14:12

RE: nieuwe nota

Irgên"“:^' !,rb°e;r„le“.oo“' “°™" ''" "

Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 14:11
Aan:
CC:
Onderwerp: FW; nieuwe nota

Beste

m46237^'^ behandelmap voor jou in domus voor medeparaaf. Het gaat

We hebben de nota aangepast nav de notuelen van de BPS.

Kan jij er medeparaaf op geven?

Alvast bedankt,
Vr. gr.

om map met nummer

Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2015 13:52
Aan:

.Onderwerp: RE: nieuwe nota

Met vriendelijke groet, 

Best regards

Ministene van Economische Zaken /Directie Europees Landbouw en Visserijbeleid en Voedselzekerheid 

Ministry of Economie Affairs/ Directorate for European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK \ Den Haag
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: .Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag 

Works all days of the week except on Friday
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@wur.nl>
maandag 26 oktober 2015 13;58

RE: pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken

Beste

Deze week hoop ik met de dingen nader in te vullen, Je suggestie is een zinvolle en een voor de
hand liggende, en we moeten kijken in hoeverre het één en ander past en valt te combineren binnen 
de contouren van één Kennis-voor-Beleid vraag. Wordt, kortom, snel vervolgd.

Groet,

@minez.nl1From:
Sent: vrijdag 23 oktober 2015 13:30
To:
Cc:
Subject: pilot gedragscode eerlijke handeispraktijken 

Beste en

Ik heb jullie e-mail adressen gekregen van mijn collega . Ik begreep van hem dat
jullie al bezig zijn een projectplan voor de evaluatie van de pilot gedragscode eerlijke handelpraktiiken 
agrofood sector?

Ik zou graag iets aan jullie willen vragen in dat kader. Tegelijkertijd met deze pilot liep er een 
vergelijkbare pilot maar dan in de mode, textiel en schoeisel sector. Net als bij de pilot in de agrofood 
IS er een stuurgroep uit de sector. Zie voor meer informatie de bijgevoegde kamerbrief en de website- 
http://eerliikehandelspraktijk.nl/de-qedraa5code Verschil met agrofood is dat er geen Europees 
initiatief voor dezelfde sector is.

Nu hebben we vanuit EZ met deze stuurgroep ook afgesproken dat we de evaluatie, die ook einde dit 
jaar naar de Tweede Kamer moet, zullen ondersteunen. Het idee is dit ook te doen zoals bij agrofood 

I namelijk dmv interviews met de stuurgroepleden en EZ. Nu leek het ons wel zo efficiënt en goed voor 
de eenduidigheid in evaluatie van beide pilots als jullie de evaluatie ook voor deze pilot zouden kunnen 
doen. Is dat wat jullie betreft een mogelijkheid?

Ik verneem het graag.

Alvast bedankt,

Vr. gr.

Senior beleidsmedewerker

Directie Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK | Den Haag

T 070
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M 06-
i@minez.nl 

ttD:/7www. riiksQverheid.nl/ez

f«-

’.r~'

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.




