
I

■■-J

r;j

-s-i-

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Datum - 1 2 JULI 2018 .
Betreft Deelbesluit 1 op uw Wob-verzoek d.d. 9 februari 2018 

Geachte ,

In uw brief van 9 februari 2018, ontvangen op 12 februari 2018, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht 
met betrekking tot de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken in de 
agrofoodsector.

Het Wob-verzoek heeft betrekking op de periode van 1 januari 2009 tot 12 
februari 2018; en beslaat de periode vóór de start van de pilot gedragscode 
eerlijke handelspraktijken tot 12 februari 2018.

U vraagt om informatie over de volgende onderwerpen:
1. Documenten die betrekking hebben op de opdracht die het Ministerie van 

Economische Zaken in 2009 aan Bureau EIM heeft gegeven om onderzoek 
te doen 'naar de aard en de omvang van de problemen die zich voordoen 
als gevolg van inkoopmacht'. Het eindrapport is in november 2009 
gepubliceerd en in een kamerbrief van 17 december 2009 met de Tweede 
Kamer gedeeld (Kamerbrief 32 123 XIII nr. 46).

2. Documenten die betrekking hebben op de consultatie van het Ministerie 
van Economische Zaken in het najaar van 2010 die onder 55 
brancheorganisaties in de agrofood-sector heeft plaatsgevonden inzake 
een mogelijke gedragscode.

3. Documenten die betrekking hebben op de opdracht die het Ministerie van 
Economische Zaken in 2011 heeft verstrekt aan het Tilburg Institute for 
Interdisciplinary Studies of Civil Law, and Conflict Resolution Systems 
(TISCO). Het eindrapport is in januari 2012 officieel gepubliceerd en in 
februari 2012 middels een kamerbrief met de Tweede Kamer gedeeld (nr. 
19. van hoofddossier 31531).

4. N.a.v. het TISCO-rapport voert EZ in de periode mei 2012 - juli 2012 
bilaterale gesprekken met bestuurders van bedrijven en 
brancheorganisaties uit de pilotsectoren agrofood. U verzoekt om alle 
vastleggingen van gesprekken, ontmoetingen, vergaderingen en andere 
bijeenkomsten waaraan één of meer personen deelnamen werkzaam bij of 
onder:
a. Het Ministerie van Economische Zaken (waaronder de minister, de 
staatssecretaris en ambtenaren);
b. Centraal Bureau Levensmiddelen;
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c. LTO;
d. FNLI;
e. Superunie;
f. Koninklijke Ahold.

5. Documenten die betrekking hebben op de evaluatie van de pilot, 
uitgevoerd door het LEI (Wageningen UR) in 2015. De evaluatie is in 
februari 2016 officieel gepubliceerd en in april 2016 middels een 
kamerbrief met de Tweede Kamer gedeeld (Stuk LI van hoofddossier 
31531).

6. Alle documenten ter voorbereiding op het beantwoorden van de 
Kamervragen die het Kamerlid Gasthuizen (SP) stelt naar aanleiding van 
het bericht dat Ahold na de fusie met Delhaize leveranciers met 
terugwerkende kracht minder gaat betalen (dd. 25 augustus 2016).

7. Tijdens de tweejarige looptijd van de pilot komt de stuurgroep (minimaal) 
tien keer bijeen. In het begin voorgezeten, door (een ambtenaar van) het 
Ministerie van Economische Zaken, later door één van de stuurgroepleden. 
Graag ontvang ik alle documenten m.b.t. deze bijeenkomsten, waaronder:

o Mandaat van, en opdracht aan de Stuurgroep; 
o Notulen en gespreksverslagen en hun concepten; 
o Notities; 
o Memo's;
o E-mails en hun bijlagen; 
o Agenda's en hun bijlagen Afspraken; 
o Rapporten en adviezen, waaronder:

- Intern geproduceerde adviezen en hun concepten;
- Extern geproduceerde adviezen en hun concepten;
- Juridische adviezen;
- Bijlagen bij adviezen;
- Conceptversies.

8. Na de evaluatie van de pilot blijft de stuurgroep eerlijke handelspraktijken 
bestaan en bij elkaar komen. Graag ontvang ik kopieën van alle 
documenten m.b.t. de stuurgroep in de periode 1 januari 2015 - 12 
februari 2018, waaronder:

c Alle vastleggingen van gesprekken, ontmoetingen, vergaderingen 
en andere bijeenkomsten;

o Agenda's en deelnemerslijsten van bijeenkomsten; 
o Bijlagen bij agenda's, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

9. Vastlegging van gesprekken, ontmoetingen en e-mailverkeer tussen het 
Ministerie van Economische Zaken en het ACM in de periode 1 januari 
2016 en 1 januari 2017.

Ons kenmerk
DGETM-MC/ 18094837

Dit besluit is het eerste deelbesluit op uw Wob-verzoek en ziet op de onderdelen 
4, 5, 6, 7 en 8 daarvan.

Procedure
Over dit verzoek hebt u op 23 februari 2018 contact gehad met een medewerker 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
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Ons kenmerk. Tijdens dit gesprek heeft  u uitgenodigd op het dgetm-mc/ 18094337
departement om de reikwijdte van het Wob-verzoek en het verdere,verloop van 
de procedure te bespreken. Bij e-mail van 7 maart 2018 hebt u 

 bericht niet in te gaan op zijn uitnodiging om te bespreken welke 
documenten u als eerste wenst te ontvangen. Ook heeft u aangegeven dat u geen 
reden ziet het verzoek aan te passen.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 6 maart 2018, 
kenmerk DGETM-MC / 18039537: In deze brief is tevens de beslissing met vier 
weken verdaagd tot 18 april 2018.

Op 8 maart 2018 heeft naar aanleiding van het bovenstaande telefonisch contact 
plaatsgevonden met  en is toegelicht dat het een omvangrijk 
Wob-verzoek betreft en is verzocht om het Wob-verzoek in deelbesluiten te 
behandelen.

U heeft op 13 maart 2018 per e-mail laten weten tegemoet te komen aan ons 
verzoek om dit verzoek in deelbesluiten te behandelen. Uw voorstel is om dit 
verzoek in twee deelbesluiten te behandelen, waarbij het eerste deelbesluit op de 
onderdelen 4, 5, 6, 7 en 8 en het tweede deelbesluit op de onderdelen 1, 2, 3 en 
9 van uw Wob-verzoek ziet. Op 16 maart 2018 is uw voorstel per e-mail 
bevestigd.

Op 23 mei 2018 bent u geïnformeerd over het feit dat er sprake is van enige 
vertraging in de behandeling van uw verzoek in verband met de omvang van uw 
Wob-verzoek en dat een zorgvuldige behandeling van het verzoek hiermee 
samenhangt. U heeft hier niet meer op gereageerd.

Het tweede deelbesluit ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 342 documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in inventarislijsten, die als bijlage 2 bij dit besluit 
zijn gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers 
uit de inventarislijsten, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

De documenten met nummers 5.11, 5.13, 5.14, 5.17, 5.31, 5.43, 5.44, 5.44b,
6.1a, 6.9, 6.15, 7.1, 7.20a, 7.27, 7.28, 7.39, 8.22, 8.23, 8.56 en 8.83 bevatten 
delen met informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen.
Derhalve is deze informatie weggelaten.

De documenten met nummers 4.2, 4.2a, 4.9, 4.20, 4.30, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.12,
5.14a, 5.16a, 5.18a, 5.19a, 5.20a, 5.21a, 5.24a, 5.26a, 5.27a, 5.29a, 5.29b,
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5.33a, 5.34a, 5.35a, 5.35b, 5.46, 5.47, 6.3a, 6.12a, 6.15a, 6.15al, 6.17, 6.18a,
7.2, 7.3a, 7.4al, 7.32a, 7.33.a, 7.34a, 7.35a, 7.36.a, 8.1, 8.3, 8.4, 8.14a, 8.24a, 
8.26, 8.27a, 8.30, 8.30a, 8.32, 8.33, 8.34a, 8.35a, 8.36, 8.36a, 8.38, 8,39, 8,41, 
8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.71a, 8.77a en 8.79b zijn reeds openbaar of bevatten 
delen met informatie die reeds openbaar zijn. De Wob is niet van toepassing op 
reeds openbare documenten of informatie. De vindplaats van deze documenten 
staat aangegeven op de inventarislijsten.

Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in de brief van 6 april 2018 dat er derde 
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten met nummers
4.3, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.6, 4.7, 4.10, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.11, 4.11a, 4.11b, 
4.11c, 4.12a, 4.12b, 4.14, 4.14a, 4.14al, 4.14aII, 4.22a, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 
5.14, 5.14a, 5.15, 5.17, 5.20, 5.20a, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26, 5.26a, 5.28, 5.30, 
5.31, 5.32, 5.37, 5.40, 5.43, 6.6, 6.7, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.13, 6.18, 6.18a,
6.19, 7.1, 7.8, 7.9, 7.10, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.31a, 7.33, 7.33a, 7.35, 7.37, 
7.38, 7.41, 7.43, 7.43a, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.12a, 8.12b, 8.13a, 8.18a, 8.18b,
8.19, 8.20, 8.20a, 8.21, 8.22, 8.24a, 8.29, 8.35a, 8.36, 8.39, 8.40, 8.42, 8.43, 
8.46, 8.47, 8.48, 8.50, 8.51, 8.52, 8.52a, 8.59, 8.65. 8.66, 8.69, 8.69a, 8.72, 
8.76, 8.79, 8.79b, 8.80, 8.81, 8.82a, 8.82al, 8.84, 8.85a, 8.86, 8.86a, 8.86b, 
8.86c, 8.87a, 8.87b en 8.88 en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover 
hun zienswijze te geven.

De zienswijzen van derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht in de documenten met nummers 4.10a, 4.10b, 4.14al, 
4.14aII, 4.24a, 8.18c, 8.21 volledig openbaar te maken.

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 4.4, 4.5, 4.5a, 
4.5b, 4.10, 4.10c, 4.11, 4.11a, 4.12a, 4.12b, 4.14, 4.14a, 4.15, 4.17, 4.21, 4.22, 
4.22a, 4.26, 4.33, 5.1, 5.2, 5.10, 5.13, 5.15, 5.16, 5.18, 5.20, 5.24, 5.26, 5.27, 
5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38a, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42a, 5.44b, 
6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.12, 6.13, 7.4, 7.5, 7.11, 7.13, 7.16,
7.18, 7.20a, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, 7.29, 7.31a, 7.32, 7.35, 7.40, 7.41, 7.43, 
7.43a, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.18, 8.19, 8.19a, 8.20, 8.20a, 8.22. 8.23, 
8.24, 8.25, 8.27, 8.34, 8.35, 8.39, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.54, 
8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.75a, 8.76, 8.82, 8.82a, 8.82al, 8.85, 8.85a, 
8.86, 8.86a, 8.86b, 8.86c, 8.87, 8.87a, 8.87b en 8.88 openbaar te maken, met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering 
verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie in de documenten 
met nummers 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.11b, 4.11c, 4.12, 4.13, 4.16, 4.18, 4.19, 
4.23, 4.24, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.31.a, 4.32, 5.1a, 5.3, 5.4, 5.9, 5.11, 
5.14, 5.17, 5.19, 5.21, 5.22, 5.22a, 5.23, 5.25, 5.28, 5.30, 5.33b, 5.34, 5.38, 
5.42, 5.43, 5.44, 5.44a, 5.45, 6.1a, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8a, 6.9, 6.10, 6.14, 6.15, 
6.16, 6.18, 6.19, 7.1, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11a, 7.12, 7.12a, 7.14, 
7.14a, 7.15, 7.16a, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21, 7.21a, 7.23a, 7.24, 7.25, 7.28, 7.30, 
7.31, 7.33, 7.34, 7.34a, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.42, 8.2, 8.5a, 8.7, 8.9, 8.12a, . 
8.12b, 8.13, 8.13a, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18a, 8.18b, 8.28, 8.29, 8.31, 8.37, 
8.40, 8.41, 8.52a, 8.53, 8.53a, 8.54a, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.60a, 
8.61, 8.61a, 8.62, 8.63, 8.64, 8.64a, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.69a, 8.77, 
8.78, 8.79, 8.79a, 8.80, 8.81, 8.83 en 8.84niet openbaar te maken. Voor de 
motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Bedrijfs- en fabricagegegevens
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van 
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de 
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als 
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

Ons kenmerk
DGETM-MC/ 18094837
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In de documenten met nummers 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.11.b, 4.11.C, 4.13, 4.16, 
4.23, 4.27, 4.29, 5.3, 5.4, 5.11, 5.17, 5.22, 5.23, 5.25, 5.30, 5.45, 6.18, 6.19,
7.12. a, 7.14.a, 7.28, 7.31, 7.36, 8.12a, 8.12b, 8.13a, 8.18a, 8.18b, 8.28, 8.29,
8.31, 8.40, 8.52a, 8.65, 8.69a en 8.80 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens 
zijn vertrouwelijk aan mij medegedeeld.

Het betreft onder andere informatie over diverse brancheorganisaties, namelijk 
strategische plannen betreffende de toekomstige marktontwikkelingen, informatie 
over onderhandelingen en informatie over de visie betreffende oneerlijke 
handelspraktijken. Uit deze informatie die in het kader van respectievelijk overleg 
tussen mijn ministerie en de diverse brancheorganisaties inzake beleidsvorming 
rond oneerlijke handelspraktijken aan mij is overhandigd of medegedeeld, kan 
worden afgeleid wat de strategieën zijn van de diverse brancheorganisaties. 
Openbaarmaking van de informatie zou de concurrentie- en 
onderhandelingspositie van de brancheorganisaties kunnen schaden.

Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5a, 4.5b, 4.6, 4.8, 4.10, 
4.10c, 4.11, 4.11a, 4.11b, 4.12, 4.12a, 4.12b, 4.13, 4.14, 4.14a, 4.15, 4.16,
4.17, 4.19, 4.21, 4.22, 4.22a, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 
4.31a, 4.32, 4.33, 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18,
5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.22a, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30,
5.31, 5.32, 5.33, 5.33b, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.38a, 5.39, 5.40, 5.41, 
5.42, 5.42a, 5.43, 5.44, 5.44b, 5.45, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 
6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 7.1, 7.3, 7.4, 
7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.14a, 7.15, 7.16, 
7.16a, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.20a, 7.21, 7.21a, 7.22, 7.23, 7.23a, 7.24, 7.25, 
7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.31a, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37,
7.38, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.43a, 8.2, 8.5, 8.5a, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,
8.12, 8.12a, 8.12b, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.18a, 8.18b, 8.19, 8.19a,
8.20, 8.20a, 8.22. 8.23, 8.24, 8.25, 8.27, 8.28, 8.29, 8.31, 8.34, 8.35, 8.37,
8.39, 8.40, 8.41, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 
8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.60a, 8.61, 8.61a, 8.62, 8.63, 8.64, 8.64a, 8.65, 8.66, 
8.67, 8.68, 8.69, 8.69a, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.75a, 8.76, 8.77, 
8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.82a, 8.82al, 8.83, 8.84, 8.85, 8.85a, 8.86, 8.86a, 
8.86b, 8.86c, 8.87, 8.87a, 8.87b en 8.88 staan persoonsgegevens, zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers, handtekeningen en adressen. Ik ben van 
oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom 
heb ik de persoonsgegevens uit deze documenten verwijderd.

Ons kenmerk
DGETM-MC / 18094837
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.

Openbaarmaking van bepaalde passages uit de documenten met nummers 4.1, 
4.3, 4.6, 4.7, 4.11b, 4.11c, 4.13, 4.16, 4.23, 4.27, 4.29, 5.3, 5.4, 5.11, 5.17,
5.22, 5.22a, 5.23, 5.25, 5.30, 5.45, 6.18, 6.19, 7.12a, 7.14a, 7.28, 7.31, 7.33, 
7.36, 7.37, 7.38, 8.12a, 8.12b, 8.13a, 8.18a, 8.18b, 8.28, 8.29, 8.31, 8.40,
8.52a, 8.65, 8.69a, en 8.80 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige 
benadeling van de organisaties waar deze informatie betrekking op heeft.

Deze benadeling bestaat uit het feit dat openbaarmaking van deze informatie leidt 
tot schade aan de onderhandelings- en concurrentiepositie van de desbetreffende 
brancheorganisaties. Deze organisaties zouden onevenredig worden benadeeld, 
wanneer deze informatie inzake strategische plannen betreffende de 
marktontwikkelingen, onderhandelingen en standpunten over oneerlijke 
handelspraktijken in handen komt van derden. Daarnaast zijn er passages die 
betrekking hebben op de financiering van onderzoeken die mogelijk verkeerd 
geïnterpreteerd kunnen worden, indien de bijhorende context niet kan worden 
uitgelegd. De benadeling bestaat uit het feit dat openbaarmaking van deze 
informatie zou kunnen leiden tot reputatieschade en eventuele stigmatisering. Het 
is daarbij aannemelijk dat betrokkene hierop door derden zal worden 
aangesproken.

Bovendien is deze informatie in vertrouwen door de betrokken organisaties aan 
mijn ministerie medegedeeld, om de informatiepositie van de overheid te 
verbeteren. Voor deze organisaties geldt dat zij erop mogen vertrouwen dat 
bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk 
blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig nadeel weeg Ik hier zwaarder 
dan het algemene belang van openbaarmaking.

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet uit de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs
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kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - 
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

De documenten met nummers 4.1, 4.8, 4.12, 4.13, 4.16, 4.18, 4.19, 4.23, 4.24, 
4.25, 4.27, 4.28, 4.31, 4.31a, 4.32, 5.1a, 5.9, 5.11, 5.14, 5.17, 5.19, 5.21, 5.22,
5.23, 5.25, 5.28, 5.33b, 5.34, 5.38, 5.42, 5.43, 5.44, 5.44a, 6.1a, 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.8a. 6.9, 6.10, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 7.1, 7.3, 7.4a, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 
7.10, 7.11a, 7.12, 7.12a, 7.14, 7.15, 7.16a, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21, 7.21a, 7.23a,
7.24, 7.25, 7.28, 7.30, 7.34, 7.39, 7.42, 8.2, 8.5a, 8.7, 8.9, 8.13, 8.14, 8.15, 
8.16, 8.17, 8.31, 8.37, 8.41, 8.53, 8.53a, 8.54a, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 
8.60, 8.60a, 8.61, 8.61a, 8.62, 8.63, 8.64, 8.64a, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.77, 
8.78, 8.79, 8.79a, 8.81, 8.83 en 8.84 zijn opgesteld ten behoeve van intern 
beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen 
informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden 
betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met 
toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare 
vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. Deze 
persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit de documenten verwijderd.

Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staat die zodanig 
verweven is met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan 
worden gezien, wordt deze feitelijke informatie ook niet openbaar gemaakt.

De documenten met de volgende nummers zijn concepten: 4.1, 4.2, 4.18, 4.20, 
5.12, 5.16a, 5.18a, 5.19a, 5.21a, 5.24a, 5.27a, 5.29a, 5.29b, 5.33a, 5.34a,
5.35a, 5.35b, 6.3a, 6.12a, 6.15a, 6.15b, 6.17, 7.3a, 7.4al, 7.32a, 7.34a, 8.1, 8.4, 
8.14a, 8.34a, 8.71a en 8.77a. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft in haar uitspraak van 21 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1927, in 
rechtsoverweging 2.4.2 met een beroep op de wetsgeschiedenis concepten van 
stukken als stukken voor intern beraad aangemerkt, teneinde te bewerkstelligen 
dat bij de primaire vormgeving van het beleid betrokkenen in alle vrijheid hun 
gedachten en opvattingen kunnen uiten. Tevens verwijs ik naar de uitspraak van 
de Afdeling van 1 september 2010 ECLI:NL:RVS:2010:BN5701. Daarbij was 
sprake van conceptversies van antwoorden die niet openbaar zijn gemaakt, 
waarvan de definitieve versies wel openbaar zijn gemaakt. In r.o. 2.6.2 van die 
uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat waar de conceptantwoorden afwijken 
van de definitieve antwoorden openbaarmaking op van grond van artikel 11 van 
de Wob achterwege mocht blijven. Naar mijn oordeel gaat deze redenering ook op 
voor de interne discussies in de onderhavige conceptdocumenten. Van alle 
genoemde documenten is er of een definitieve versie reeds openbaar of worden
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de definitieve versies wel met dit besluit openbaar gemaakt met uitzondering van 
gegevens waarop een uitzonderingsgrond van toepassing is. Op de inventarislijst 
wordt verwezen naar de vindplaats van het definitieve document dan wel het 
nummer dat de definitieve versie betreft. Waar de feitenvaststellingen in 
concepten afwijken van de definitieve versies is sprake van persoonlijke 
beleidsopvattingen en waar zij overeenkomen met die in de definitieve versies zijn 
zij inmiddels openbaar en is de Wob daarop dus niet meer van toepassing.

Wijze van openbaarmaking
De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt treft u bij dit besluit 
in kopie aan.

Dit besluit wordt geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze:

Ons kenmerk
DGËTM-MC / 18094837

mr. Hü.I.M. de Rooij 
Plaatsyeryahgend Secretaris-Genera

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum.
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander
materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 3
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
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verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam.
5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu- 
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
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b.
c.

d.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 
de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties;
de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen;
de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie;
het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu- 
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu- 
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in

Ons kenmerk
DGETM-MC / 18094837

b.

c.
d.
e.
f.

g-

Pagina 12 van 13



I
■'v.,1

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

aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing.
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1. 10-10-
2012

Memo Gesprek met 
over stand van 
zaken Albert
Heijn inclusief
verslag
(concept)

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

2. Geen
datum

Notitie Antwoord 
Kamervragen 
Braakhuis en 
Irrgang 
(concept)

Reeds
openbaar

httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/ah
-tk-
20092010-
3208.html

EZK EZK

a. Kamerstuk Vaststelling van 
de
begrotingsstate 
n van het 
Ministerie van 
Economische 
Zaken voor het 
jaar 2010

Reeds
openbaar
httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-32123-
XIII-
42.html

EZK Tweede
Kamer

3. Geen
datum

Notitie Gedragscode
TISCO
(concept)

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

TISCO EZK

4. 13-05-
2011

Brief Verzoek om
offerte
begeleiding
totstandkoming
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e EZK TISCO

5. 29-08-
2011
10:56

E-mail Traject naar 
een
gedragscode
eerlijke
handelspraktijk
en?

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK
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a. Notitie Gedragscode

TISCO
(definitief)

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

b. Sheet Sleutelorganisat 
ies personen 
pilot sectoren

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

6. Notitie Inkoopmacht in
Nederland
(concept)

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

TISCO EZK

7. Notitie Enquête
Handelspraktijk
en
(concept)

Geweigerd 10.1. c
10.2. g

TISCO EZK

8. 15-09-
2011

Nota Gedragscode
Eerlijke
Handelspraktijk
en
(concept)

Geweigerd 10.2.e 
11.1

EZK EZK

9. Geen
datum

Artikel Enquête over 
eerlijk zaken 
doen

Reeds 
openbaar: 
geen link

Nieuwe
Oogst

EZK

10. 23-09-
2011
17:04

E-mail Uitnodiging, 
agenda en 
stukken voor 
focusgroepen 4 
en 7 oktober 
traject Naar een 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk
en(?)

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

a. Bijlage Agendapunten Openbaar TISCO EZK

b. Bijlage Contractvoorwa
arden

Openbaar TISCO EZK

c. Bijlage Uitnodiging en
agenda
focusgroepen

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

11. 10-10-
2011
9:53

E-mail Voorlopig 
verslag + 
powerpoints

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK
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a. PowerPoint
s

Focusgroep
afnemers

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

b. Sheet Focusgroep op 
hoofdpunten

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

TISCO EZK

c. Sheet Contouren naar 
aanleiding van 
de eerste 
focusgroep

Geweigerd 10.1. c
10.2. g

TISCO EZK

12. 17-11-
2011
15:06

E-mail RE: zaal 
doorgeven

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

TISCO EZK

a. Agenda Voorlopig
programma
Ronde Tafel 2 
december as.

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

b. Lijst Deelnemers 
Ronde Tafel

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK

13. 18-11-
2011

Nota Voorbereiding
overleg over
opening
Conferentie
Gedragscode
Eerlijke
Handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

14. 18-11-
2011
16:36

E-mail Uitnodiging
Ronde Tafel 
ihkv het traject 
Naar een 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk
en(?)

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK VNO- 
NCW/KHN

a. Sheet Uitnodiging
Ronde Tafel 
2/12/11

Deels
openbaar

10.2.e TISCO EZK/VNO- 
NCW/KHN

I Bijlage bij 
sheet

Ronde Tafel 
opties en 
voorbeelden

Openbaar TISCO EZK/VNO- 
NCW/KHN
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'ï' II Bijlage bij 
sheet

Resultaten
Enquête

Openbaar TISCO EZK/VNO- 
NCW/KHN

15. Geen
datum

Lijst Deelnemerslijst Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

16. 23-02-
2012

Nota Uitnodigingsbrie 
ven ter 
ondertekening 
en
voorbereiding
telefoongesprek

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

17. 01-04-
2012

Brief Rondetafelgespr 
ek eerlijke 
handelspraktijk 
en

Deels
openbaar

10.2.e EZK Ahold

(ook aan 
Superunie
B.V. V&D, 
Jumbo, Etam 
en Hema)

18. Geen
datum

Notitie Voorstel voor
business
principles met
bijbehorend
systeem voor
geschilbehandel
ing
(concept)

Geweigerd 11.1 EZK EZK

19. 07-05-
2012

Nota Bilaterale
gesprekken
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

20. 23-05-
2012

Brief Beoordeling
aangehouden
motie
Koopmans
(concept)

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httDS://ww
w.oarleme
ntairemonit
or.nl/9353
000/1/19W
liSeomilev
O/viOafnrfk
7yh

EZK Tweede
Kamer

21. 25-05-
2012

Nota Voorbereiding 
bilateraal 
gesprek met de 
van CONCORP
BV

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK
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22. 25-05-

2012
Nota Gesprek met de 

heer,
bestuurslid MKB 
Nederland en 
voorzitter van 
de Nationale 
Winkelraad

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Brief Consultatie
gedragscode
leveringsvoorwa
arden

Deels
openbaar

10.2.e VNONCW EZK

23. 30-05-
2012

Notitie Verslag gesprek 
(Concorp en 
bestuurslid
FNLI)

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK

24. 10-07-
2012

Nota Gesprek met de 
Albert Heijn

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Notitie Voorstel voor
business
principles met
bijbehorend
systeem voor
geschilbehandel
ing

Openbaar EZK EZK

25. 13-07-
2012

Nota Vervolg op 
bilaterale 
gesprekken 
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e.

11.1

EZK EZK

26. 19-07-
2012

Brief Vervolg op 
gesprekken 
over eerlijke 
handelspraktijk 
en

Deels
openbaar

10.2.e EZK Concorp
Brands

27. 10-09-
2012

Nota Uw gesprek met 
de over het 
vervolg op de 
bilaterale 
gesprekken 
over eerlijke 
handelspraktijk 
en

Deels
openbaar

10.1. c

10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK EZK
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28. 05-10-
2012

Memo Vervolgstappen
eerlijke
handelspraktijk 
en en
inkoopmacht

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

29. 23-11-
2012

Brief Gedragscode
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. g
10.2. e

EZK FNLI

30. 23-11-
2012

Brief Vervolg eerlijke 
gesprekken

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-31531-
O.htmI

EZK Eerste Kamer

31. 3-12-
2012

Nota Uw gesprek met 
de heer op 
woensdag 5 
december 
(overige 
bijlagen zijn 
reeds in 
dossier)

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. 04-12-
2012
17:39

E-mail Aanvulling op 
voorbereiding 
gesprek 
morgenochtend

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK

32. 03-01-
2013

Nota Marktmacht en 
mededinging in 
de
agrofoodsector

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

33. 10-11-
2014

Nota Bijeenkomst
met
organisaties uit 
de land- en 
tuinbouw over 
de pilot 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK
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18-08-
2015
16:12

E-mail Eerste aanzet 
opzet evaluatie 
oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

Bijlage Evaluatiepunten Deels
openbaar

11.1 EZK EZK

17-09-
2015
8:35

E-mail Onderzoek
OHP/pilots

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

Sheet Standpunten LTO 
en FNLI

Geweigerd 10.1. c
10.2. g

EZK EZK

Sheet Aantekening 
overleg 
stuurg roep 
agrofood 8 
oktober 2015

Geweigerd 10.1. c
10.2. e
10.2. g

EZK EZK

5. Kamerstu
k

Nieuwe
Commissievoorste 
Men en
initiatieven van 
de lidstaten van 
de Europese Unie

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https://z08
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
I687.html

EZK Tweede
Kamer

Kamerbri
ef

Voortgang pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds

openbaar

Vindplaats:

httPs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
I943.html

EZK Tweede
Kamer

Kamerstu
k

Voorstel van wet 
van de leden Ten 
Hoopen, Aptroot 
en Vos

Reeds
openbaar

Vindplaats:

httPs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-31531-
23.html

EZK Tweede
Kamer
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8.

9.

12.

13.

14.

a.

20-11-
2015
13:52
8-12-
2015
9:06

Rapport

21-12-
2015
10:07

03-01-
2016
22:30

Rapport

Sheet

E-mail

E-mail

Bijlage

E-mail

E-mail

Bijlage

Oneerlijke
handelspraktijken

Gedragscode
Eerlijke
Handelspraktijk
vragen

RE: Study Supply 
chain initiative

RE
Contactpersonen 
en inleesmateriaal

Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken 
- rapport 
(concept)

Evaluatie
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Evaluatie
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds

openbaar

Vindplaats:

http://wwvv 
.seo.nl/upl 
oads/media 
/2013- 
04 Oneerln 
ke handels 
praktijken. 
pdf

Geweigerd

Deels
openbaar

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte
Reeds

openbaar

Vindplaats:

httDs://ww
vv. rij kso ver
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
Quick-
scanevalua
tie-
qedraascod
e-eerlMke-
handelspra
ktijken
Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte
Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte
Reeds
openbaar

11.1

10.2.e

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

10.2.e

10.2.e 
11.1

SEO

EZK

EZK

EZK, WUR

EZK

EZK, CBL

Wageninge
n

Wageninge
n

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK
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Vindplaats:

https ://ww
vv.riiksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
QUick-
scanevalua
tie-
qedraqscod
e-eerliike-
handelspra
ktiïken

15. 05-01-
2016
16:29

E-mail Evaluatie
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK/ 
LTO/ 
FNLI / 
CBL

16. 21-01-
2018
9:57

E-mail Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK/
LTO/
FNLI/
CBL/
Wagening

a. Bijlage Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken 
(laatste concept)

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https ://vvw
vv.riiksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
quick-
scanevalua
tie-
qedraqscod
e-eerliike-
handelspra
ktijken

EZK EZK/
LTO / 
FNLI/ 
CBL/ 
Wagening

17. 21-01-
2016
9:58

E-mail RE
Contactpersonen 
en inleesmateriaal

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

EZK Wagening
en

18. 21-01-
2016
10:01

E-mail Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Bijlage Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken 
(laatste concept)

Reeds

openbaar

Vindplaats:

EZK EZK/ 
LTO/ 
FNLI / 
CBL/ 
Wagening
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a.

20.

a.

a.

21-01-
2016
11:41

21-01-
2016
15:26

26-01-
2016
13:00

E-mail

Bijlage

E-mail

Rapport

E-mail

Bijlage

RE: tweede versie 
kamerbrief

Kamerbrief versie 
2 (concept)

Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Derde versie 
kamerbief

Kamerbrief versie 
3

https://v;w
vv.rMksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
guick-
scanevalua
tie-
qedraqscod
e-eerli1ke-
handelspra
ktiiken
Deels
openbaar

Reeds
openbaar

Vindplaats:

https://zoe 
k.officieleb 
ekendmaki 
naen.nl/kst 
-22112- 
2111 ,html
Deels

openbaar

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https://'vvvv
w.riiksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
quick-
scanevalua
tie-
qedraqscod
e-eerliike-
handelspra
ktnken
Deels
openbaar

Reeds
openbaar

10.2.e 
11.1

10.2.e

10.2.e 
11.1

EZK

EZK

FNLI

FNLI

EZK

EZK

EZK

Tweede
Kamer

EZK/
LTO / 
Wagening 
en / CBL

LTO / CBL 
/
Wagening 
en / EZK

EZK

Tweede
Kamer
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22.

a.

23.

24.

a.

25.

a.

26-01-
2016
18:42

28-01-
2016
16:16

01-02-
2016
17:29

05-02-
2016
17:04

07-02-
2016
21:37

E-mail

Bijlage

E-mail

E-mail

Kamerbri
ef

E-mall

E-mail

Sheet

Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken
(concept)
Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken
Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots 
eerlijke
handelspraktijken
Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots 
OHP

Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspra ktij ken
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken 
- Woord vooraf
Woord vooraf en 
korte
samenvatting

Vindplaats:
httPs://zoe 
k.officieleb 
ekendmaki 
nqen.nl/kst 
-22112- 
2111,htmi
Deels
openbaar

Geweigerd

Deels
openbaar

Deels
openbaar

Reeds
openbaar

Vindplaats:
htLps:,'/zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111.html
Deels
openbaar

Deels
openbaar

Reeds
openbaar
Vindplaats:
https://ww
w.riiksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
guick-
scanevalua
tle-
qedraqscod
e-eerlilke-
handelspra
ktijken

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

10.2. e
10.2. g

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

10.2.e

10.1. c
10.2. e
10.2. g 
11.1

10.2.e

EZK

EZK

EZK

EZK

Wageninge
n

Wageninge
n

Wageninge
n

CBL / LTO 
/ FNLI / 
Wagening 
en / EZK

CBL / LTO 
/ FIMLI / 
Wagening 
en / EZK

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK
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27. 08-02-

2016
13:30

E-mail Concept
Kamerbrief 
vervolg pilots
OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Bijlage Concept
Kamerbrief 
vervolg pilots 
OHP(concept)

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111.htm!

EZK Tweede
Kamer

28. 08-02-
2016
18:32

E-mail Evaluatie
Gedragscode
eerlijke
handelspraktüken

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK/
Wagening
en

29. 21-02-
2016
15:00

E-mail Nieuwe versie 
Kamerbrief OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Bijlage Concept
Kamerbrief 
vervolg pilots
OHP versie 19 feb 
2016

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111.html

. '

EZK Tweede
Kamer

b. Bijlage Concept
Kamerbrief 
schone versie

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httDS://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111.html

EZK Tweede
Kamer

30. 02-03-
2016
13:20

E-mail Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g

CBL FNLI /LTO 
/EZK/
VNO NCW

31. 03-03
-2016
11:50

E-mail Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

Deels
bulten
reikwijdte

10.2.e EZK VNO NCW 
/ EZK

32. 07-03-
2016
21:03

E-mail Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e LTO FNLI /
VNO NCW 
/EZK/
CBL

33. 11-03-
2016
15:39

E-mail Concept
Kamerbrief 
Evaluatie en 
vervolg Oneerlijke 
Handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK
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a. Bijlage Kamerbrief 
Evaluatie en 
vervolg Oneerlijke 
Handelspraktijken

Reeds

openbaar

Vindplaats:
https://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111,htmi

EZK Tweede
Kamer

b. Nota Ondertekening
kamerbrief
eindevaluatie
pilots
gedragscodes
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK

24-03-
2016
16:15

E-mail Kamerbrief
eerlijke
handelspraktiiken

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK

a. Bijlage Concept
Kamerbrief

Reeds

openbaar

Vindplaats:
https://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111 .htrnl

EZK EZK

35. 29-03-
2016
10:40

E-mail Informatie voor 
ondernemers over 
oneerlijke 
handelspraktijken 
(Gedragscode 
dubbel in dossier)

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Bijlage Brief Tweede 
Kamer Evaluatie

Reeds
openbaar
Vindplaats:
httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
2111.html

EZK Tweede
Kamer

b. Rapport Gedragscode Reeds
openbaar
Vindplaats:
https://ww
w.riiksover
heid.nl/doc
umenten/r
apporten/2
016/02/01/
Quick-
scanevalua
tie-
qedraqscod
e-eerll1ke-
handelspra
ktijken

EZK EZK
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36. 29-03-

2016
10:42

E-mail FW:
Communicatieadv
ies

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

37. 07-04-
2016
23:49

E-mail PDF Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e Wageninge
n

EZK

38. 19-05-
2016
13:12

E-mail Reactie op 
kamerbrief pilot 
oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK

a. Brief Reactie op 
kamerbrief pilot 
oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e SOMO EZK

39. 28-06-
2016
13:25

E-mail RE: Vragen 
eerlijke
handelspraktijken 
ivm AO dossier

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

40. 15-10-
2015
10:47

E-mail Ingevuld
aanvraagformulie 
r kennisvragen 
door EZ

Deels
openbaar

10.2.e Wageninge
n

EZK

41. 16-11-
2015
13:34

E-mail Kennis voor
Beleid 2015-208

Bijlage dubbel 
met 23-11-2015

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

42. 23-11-
2015
10:43

E-mail Kennis voor
Beleid 2015-108

Deels
openbaar

10.2.e 
11.1

EZK EZK

a. Bijlage Projectplan Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

43. 27-11-
2015
13:33

E-mall RE: Projecten 
Kennis voor
Beleid naar BO- 
onderzoek

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e 
11.1

Wageninge
n

EZK

44. Nota Bespreking pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e 
11.1

EZK EZK

a. Notitie Geen onderwerp Geweigerd 11.1 EZK EZK
b. Nota Stand van zaken 

pilots
handelspraktijken

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e EZK EZK

45. 04-9-
2013

Nota Kamerbrieven
Pilots
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g

EZK EZK
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46.

47.

11-09-
2013

11-09-
2013

Brief

Brief

Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https://zoë
k.officieleb
ekendmaki
nqen.nl/kst
-22112-
16S7.html
Reeds
openbaar

Vindplaats:

nttp5://zoe
k.officieleb
ekendmaki
riqen.nl/kst
-22112-
2111.html

EZK

EZK

Tweede
Kamer

Tweede
Kamer
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1. 13-10-
2015
10:41

E-mail FW:
bewindspersonenst
af

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Sheet Geen onderwerp Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

11.1 EZK EZK

2. 13-10-
2015
20:30

E-mail Re: vraag
Gesthuizen

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

3. 13-10-
2015
21:30

E-mail RE: antwoord 
vraag 7 SP

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Bijlage SP vraag 7 
(concept)

Reeds
openbaar

Vindplaats:

httos://ww
w.tweedek
amer.nl/ka
merstukke
n/detail?id
=2018D13
069&did = 2
018D13069

EZK EZK

4. 26-07-
2016
15:28

E-mail RE: motie Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

5. 26-07-
2016
15:55

E-mail UTP'S Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

6. 29-07-
2016
15:47

E-mail Ahold Delhaize Deels
openbaar

10.2.e Ahold EZK

7. 16-08-
2016
15:57

E-mail RE: Bericht over 
Ahold Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK/
CBL / LTO

8. 18-08-
2016
11:43

E-mail Stukje voor 
actualiteitenoverzic 
ht over Ahold 
Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK / AZ
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a. Bijlage Ahold Delhaize in 
gesprek met 
leveranciers over 
prijsverlagingen

Deels
openbaar

11.1 EZK EZK / AZ

9. 23-08-
2016
11:01

E-mail Terugkoppeling
bewindspersonen
staf

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e

11.1

EZK EZK

10. 23-08-
2016
12:39

E-mail Ahold Delhaize in 
ACM overleg

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

11. 25-08-
2016
17:49

E-mail Re: Ahold Delhaize Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Delhaize

EZK

a. Brief AD Start (brief aan 
Albert Heijn)

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Delhaize

EZK

b. Rapport Van alle markten 
thuis

Deels
openbaar

10.2.e EIM EZK

12. 29-08-
2016
16:07

E-mail Vragen van het lid 
Gesthuizen Ahold 
Delhaize

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Bijlage Vragen van het lid 
Gesthuizen Ahold 
Delhaize (concept)

Reeds
openbaar

Vindplaats:

httos://ww 
w.tweedek 
amer.nl/ka 
merstukke 
n/kamervr 
aoen/detail 
?id = 2016Z 
15510&did 
=2016D34 
666

EZK EZK

13. 02-09-
2016
10:58

E-mail Informatie nav 
kamervragen

Deels
openbaar

10.2.e Ahold
Delhaize

EZK/
Ahold

14. 08-09-
2016
17:11

E-mail RE: Ahold Delhaize 
kattekwaad

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

15. 14-09-
2016

Nota Beantwoording 
Kamervragen over 
het bericht dat
Ahold na de fusie 
met Delhaize 
leveranciers met 
terugwerkende 
kracht minder gaat 
betalen

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e

11.1

EZK EZK
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a. Bijlage Beantwoording 
Kamervragen over 
het bericht dat 
Ahold na de fusie 
met Delhaize 
leveranciers met 
terugwerkende 
kracht minder gaat 
betalen

Reeds 
openbaar 
Vindplaats: 
https://ww 
w.tweedek 
amer.nl/ka 
merstukke 
n/kamervr 
aqen/detail 
?id = 2016Z 
15510&did 
=2016034 
666

EZK EZK

Bijlage Bijlage 1: 
beantwoording 
schriftelijke vragen

Reeds 
openbaar 
Vindplaats: 
https://ww 
w.tweedek 
amer.nl/ka 
merstukke 
n/kamervr 
aaen/detail 
?id = 2016Z 
15510&did 
=2016034 
666

EZK EZK

14-09-
2016
17:40

E-mail RE: Aangepaste 
antwoorden op 
Kamervragen

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

17, Bijlage Vragen van het lid 
Gesthuizen Ahold 
Oelhaize

Reeds 
openbaar 
Vindplaats: 
https://ww 
w.tweedek 
amer.nl/ka 
merstukke 
n/kamervr 
aqen/detail 
?id = 2016Z 
15510&did 
=2016034 
666

EZK EZK

18. 15-09-
2016
8:39

E-mail Afspraken 
Stuurgroep 
Agrofood & 
beantwoording 
Kamervragen

Oeels
openbaar

10.1. c
10.2. e
10.2. g

CBL EZK

a. Bijlage Vragen van het lid 
Gesthuizen Ahold 
Oelhaize

Reeds
openbaar
Vindplaats:
https://ww
w.tweedek
amer.nl/ka
merstukke
n/kamervr
aqen/detail
?id=2016Z
15510&did
=2016034
666

CBL EZK
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19. 15-09- E-mail Afspraken Deels lO.l.c CBL EZK

2016 Stuurgroep openbaar 10.2.e
11:34 Agrofood & 10.2.g

beantwoording
Kamervragen

11.1
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1. 13-12-
2012

Agenda Geannoteerde 
agenda regulier 
overleg EZ-NMa

Geweigerd

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e

11.1

EZK EZK / NMa

2. 06-06-
2014

Brief Kamerstuk eerste
bevindingen
pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
naen.nl/kst
-22112-
1862.html

EZK EZK

3. 06-08-
2014
16:57

E-mail RE: concept 
antwoorden 
Kamervragen 
over deelname 
land- en 
tuinbouw pilots
EHP

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Kamervra
gen

De Liefde over 
lage aantal 
deelnemende 
boeren bij pilot
EHP v6

Reeds
openbaar
httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
noen.nl/ah
-tk-
20142015-
21.html

EZK EZK

4. 21-08-
2014
16:35

E-mail Behandelmap 
14137741 
Antwoorden op 
Kamervragen
VVD over de 
oorzaken 
teleurstellend 
lage aantal 
deelnemende 
boeren en 
tuinders pilot 
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Nota Antwoorden op 
Kamervragen
VVD over de 
oorzaken 
teleurstellend 
lage aantal 
deelnemende 
boeren en 
tuinders pilot 
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK
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I Kamerstu
k

Beantwoording
vragen
aangaande de 
oorzaken van het 
teleurstellend 
lage aantal 
deelnemende 
boeren en 
tuinders pilot 
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
httDs://zoe
k.officieleb
ekendmaki
naen.nl/ah
-tk-
20142015-
21.html

EZK EZK

5. 25-08-
2015
14:07

E-mail Input uit het AO 
van 18/6 voor de 
evaluatie van de 
pilot

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

6. 10-09-
2015

E-mail Conceptmail voor
stuurgroep
agrofood

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

7. 29-09-
2015
9:01

E-mail Inplannen
bespreking
evaluatie
gedragscode
oneerlijke
handelspraktijken
agrofood

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK / CBL/ 
FNLI / LTO

8. 06-10-
2015
9:52

E-mail LTO Vervolg pilot 
eerlijke
handelspraktijk

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK, LTO EZK

9. 06-10-
2015
17:07

E-mail Signaal over 
terugtrekken LTO 
bij gedragscode 
oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK, LTO EZK

10. 07-10-
2015
13:56

E-mail Vrijdag overleg 
pilot eerlijke 
handelspraktijk

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK / CBL/ 
FNLI / LTO

11. 07-10-
2015
15:02

E-mail Stukje
actualiteiten
overzicht

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Sheet Pilot gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken
agrofoodsector
(concept)

Geweigerd 11.1 EZK EZK

12. 07-10-
2015
15:06

E-mail Standpunten LTO 
en FNLI over 
gedragscode

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK ■

a. Sheet Standpunten LTO 
en FNLI over 
gedragscode

Geweigerd 10.1. c
10.2. g

11.1

EZK EZK
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13. 12-10- E-mail Stuurgroep Deels 10.2.e EZK CBL / FNLI /
2015 oneerlijke openbaar LTO / EZK
9:56 handelspraktijken

agrofood

14. 12-10- E-mail Terugkoppeling Deels 10.2.e EZK EZK
2015 stuurgroep openbaar
11:19 agrofood vrijdag

8 oktober 2015
11.1

a. Sheet Aantekening Deels lO.l.c EZK EZK
overleg
stuurgroep

openbaar 10.2.e

agrofood 8 
oktober 2015

10.2.g

15. Nota Pilot gedragscode 
eerlijke

Geweigerd 10.2.e EZK EZK

handelspraktijken
agrofoodsector
(concept)

11.1

16. 14-10- E-mail RE: Nota voor de Deels 10.2.e EZK EZK
2015 MEZ en Stas over openbaar
16:24 standpunt LTO 

pilot

a. Nota Pilot gedragscode 
eerlijke

Geweigerd 10.2.e EZK EZK

handelspraktijken
agrofoodsector
(concept)

11.1

17. 15-10- E-mail RE: Nota voor de Deels 10.2.e EZK EZK
2015 MEZ en Stas over openbaar
9:50 standpunt LTO 

pilot
11.1

18. 15-10- E-mail RE: Nota voor de Deels 10.2.e EZK EZK
2015 MEZ en Stas over openbaar
10:07 standpunt LTO 

pilot

19. 15-10- E-mail Falrfood Deels 10.2.e EZK EZK
2015 workshop over openbaar
14:04 oneerlijke

handelspraktijken
11.1

20. 19-10- E-mall RE: VerslagBPS Deels 10.2.e EZK EZK
2015 13 oktober 2015 openbaar
9:51 11.1

a. Verslag VerslagBPS 13 Deels 10.2.e EZK EZK
oktober 2015 openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

21. 19-10- E-mail RE: VerslagBPS Deels 10.2.e EZK EZK
2015
12:48

13 oktober 2015 openbaar
11.1
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a. Nota Pilot gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

22. 20-10-
2015
17:12

E-mail Overleg
stuurgroep pilot 
gedragscode 
oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

23. 20-10-
2015
18:25

E-mail RE: suggesties in 
nota

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Nota Pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken
(concept)

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

24. 21-10-
2015
9:26

Nota RE: Nota voor de 
MEZ en Stas over 
standpunt LTO
Pilot

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

25. 21-10-
2015
14:12

E-mail RE: nieuwe nota Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

26. 26-10-
2015
13:58

E-mail RE: pilot
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

27. 22-10-
2015

Nota Pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.2.e EZK EZK

28. 25-11-
2015
16:52

E-mail Vergadering
plannen
stuurgroep pilot
gedragscode
oneerlijke
handelspraktijken
aqrofood

Deels
openbaar

Deels
buiten
reikwijdte

10.1. c
10.2. e

10.2. g

11.1

EZK, WUR EZK

29. 26-11-
2015
8:35

E-mail FW: Study
Supply chain 
initiative

Deels
openbaar

10.2.e EZK,
Informa,
AGRA

EZK

30. 11-01-
2016
14:34

E-mail RE: Oneerlijke 
handelspraktijken

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK, WUR EZK
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31. 28-01-
2016
9:33

E-mail RE: Betr.:
Laatste concept 
versie evaluatie 
Gedragscode 
eerlijke
handelspraktijken 
: graag uiterlijk 
dinsdag 26 
januari reactie

Deels
openbaar

10.1. c
10.2. e

10.2. g

CBL FNLI / LTO / 
EZK/
Wageningen

a. Sheet Press release 
Supply Chain 
Initiative - Year
2: Achievements 
and Perspectives
27 January 2016

Deels
openbaar

10.2.e EZK, CBL EZK

32. 4-02-
2016
17:32

E-mail RE: Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots 
eerlijke
handeispraktijken

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Kamerstu
k

Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots
OHP versie 1 feb 
2016
Eindevaluatie
pilots
gedragscode
eerlijke
handeispraktijken

Reeds
openbaar
Vindplaats:

httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
naen.nl/kst
-22112-
2111.html

EZK EZK

33. 5-02-
2016
16:47

E-mail Evaluatie
Gedragscode
eerlijke
handeispraktijken

Geweigerd 10.2. e

10.2. g

Wageninge
n

EZK

a. Rapport Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
naen.nl/bla

720460.Ddf

Wageninge
n

EZK

34. 8-02-
2016
13:30

E-mall Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots
OHP versie 1 feb 
2016

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a Kamerstu
k

Concept 
Kamerbrief 
vervolg pilots
OHP versie 1 feb 
2016
Eindevaluatie
pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
Vindplaats:
httos://zoe
k.officieleb
ekendmaki
naen.nl/kst
-22112-
2111.html

EZK EZK
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35. 18-02-
2016
14:19

E-mail Eerlijke
handelspraktijken 
- rapport incl. 
Engelse vertaling 
van H4

Deels
openbaar

10.2.e Wageninge
n

EZK

a. Sheet Gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
httDs://ww
w.eersteka
mer.nl/ove
rio/201604
06/aedraas
code eerlii
ke 2/meta

EZK EZK

36. 25-02-
2016
16:36

E-mail Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Geweigerd 10.1. c
10.2. e

10.2. g

EZK CBL/ FNLI / 
LTO

a. Brief Evaluatie pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijken

Reeds
openbaar
httos://ww
w.riiksover
heid.nl/doc
umenten/k
amerstukk
en/2016/0
4/06/kame
rbrief-over-
evaluatie-
oilots-
aedraascod
e-eerliike-
handelsora
ktiiken

EZK CBL / FNLI / 
LTO

37. 2-03-
2016
13:01

E-mail RE: Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Geweigerd 10.2. e

10.2. g

FNLI EZK / CBL/ 
LTO

38. 7-03-
2016
21:03

E-mail RE: Kamerbrief 
Evaluatie pilots 
Oneerlijke 
handelspraktijken

Geweigerd 10.2. e

10.2. g

LTO EZK / CBL/ 
FNLI

39. Factsheet Megafusies Geweigerd

Deels
buiten
reikwijdte

11.1 EZK EZK

40. 20-05-
2016
11:03

E-mail RE: Lijn naar de 
NAV

Deels
openbaar

10.2.e LTO EZK
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Evaluatie proef 
Gedragscode en 
meldpunt Eerlijke 
Handelspraktijke 
n

Deels
openbaar

10.2.e Nederland
se
Akkerbouw
Vakbond

EZK

42. 16-05-
2017

Agenda Geannoteerde
agenda
stuurgroep
eerlijke
handelspraktijken
aqrofood

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

43. 6-02-
2018
10:11

E-mail Brief LTO FNLI
CBL

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

a. Sheet Geschillen
commissie
Eerlijke
Handelspraktijke
n

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK
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1. 30-01-
2013

Kamerstu
k

Rapport over 
oneerlijke 
handelspraktijk 
en

Reeds
openbaar

Vindplaats:

httos://zoek.
officielebeke
ndmakinoen.
nl/kst-
31531-
22.html

EZK Tweede
Kamer

2. 03-09-
2013

Nota Kamerbrieven
Pilots
Gedragscode
eerlijke
handelspraktijk 
en (concept)

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK

3. 11-09-
2013

Kamerstu
k

Brief van de 
Minister van 
Economische 
Zaken inzake 
nieuwe
voorstellen en 
initiatieven

Reeds
openbaar:

httos://zoek.
officielebeke
ndmakinoen.
nl/kst-
22112-
1687.html

EZK Tweede
Kamer

4. Juni
2014

Kamerstu
k

Eerste
bevindingen
pilots
gedragscode
eerlijke
handelspraktijk
en

Reeds
openbaar

Vindplaats:
httDs://zoek.
officielebeke
ndmakinoen.
nl/kst-
22112-
1862.html

EZK Tweede
Kamer

5. 28-08-
2014
10:53

E-mail Nota
bekendheid van 
de pilot 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk 
en in de land
en
tuinbouwsector

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Nota Bekendheid van 
de pilot 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk 
en in de land
en
tuinbouwsector

Geweigerd 10.2.e

11.1

EZK EZK
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(concept)

6. 08-10-
2015
12:55

E-mail RE; Bespreking
gedragscode
oneerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

7. 06-10-
2015
17:31

E-mail Vervolg pilot 
eerlijke
handelspraktijk

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

8. 09-05-
2016
17:14

E-mail Bericht uit de 
Boerderij over 
OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK CBL / LTO /
FNLI

9. 09-05-
2016
17:18

E-mail RE: Uit de 
boerderij

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

10. 09-05-
2016
17:25

E-mail RE: Bericht uit 
de boerderij 
over OHP

Deels
openbaar

10.2.e LTO EZK / CBL /
FNLI

11. 10-05-
2015
14:42

E-mail RE: Betr:
Bericht uit de 
Boerderij over 
OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK LTO

12. 01-07-
2016
16:21

E-mail CC Brief FNLI 
minister Kamp 
Oneerlijke 
Handelspraktijk 
en

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

a- Brief Brief van FNLI
inzake
oneerlijke
handelspraktijk
en
agrifoodketen

Geweigerd 10.1. c
10.2. e
10.2. g

FNLI EZK

b. Rapport Decisio Rapport 
Onderzoek 
Handelsrelaties 
eindconcept 23 
juni (concept)

Geweigerd 10.1. c
10.2. e
10.2. g

FNLI EZK

13. 07-07-
2016
11:40

E-mail Open
antwoorden 
onderzoek FNLI

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Rapport Open
antwoorden

Geweigerd lO.l.c
10.2'.g

FNLI EZK
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14. 12-07-
2016
16:10

E-mail SPOED:
Beantwoording
vragen
Schriftelijk 
Overleg 
Landbouw- en 
Visserijraad 18 
juli

Geweigerd 11.1

10.2.e

EZK EZK

a. Sheet SO
landbouwraad
(concept)

Reeds
openbaar
Vindplaats:

httos://zoek.
officielebeke
ndmakinoen.
nl/kst-
21501-32-
936.html

EZK EZK

15. 13-07-
2016
8:46

E-mail Re: SPOED:
Beantwoording
vragen
Schriftelijk 
Overleg 
Landbouw- en 
Visserijraad 18 
juli

Geweigerd 11.1

10.2.e

EZK EZK

16. 26-07-
2016
11:57

E-mail RE: Decisio Deels
openbaar

11.1

10.2.e

EZK EZK

17. 26-07-
2016
12:28

E-mail RE: Decisio 
rapport

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK FNLI / EZK

18. 25-08-
2016
17:34

E-mail Concept agenda 
s stuurgroepen

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Brief Oneerlijke
Handelspraktijk
en
agrifoodketen

Geweigerd 10.1. c
10.2. g
10.2. e

FNLI EZK

b. Rapport Decisio rapport 
onderzoek 
oneerlij ke 
handelspraktijk 
en in de 
Nederlandse 
Levensmiddelen 
keten

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

FNLI EZK

c. Agenda Concept agenda 
stuurgroep 
gedragscode 
eerlijke
handelspraktijk
en
aqrofoodsector

Openbaar EZK EZK
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19. 05-09-
2016
13:31

E-mail Brief FNLI aan
stuurgroep
eerlijke
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK / CBL/
LTO / FNLI

a. Brief SG eerlijke 
handelspraktijk 
en 05-09-2016

Deels
openbaar

10.2.e

20. 08-09-
2016
12:36

E-mail Decisio rapport 
+ aanvullende
memo

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

a. Rapport Decisio rapport
eindconcept
augustus

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

21. Memo Aanvullende 
memo bij de 
SCI-survey van
12 augustus
2016 (concept)

Openbaar FNLI EZK

22. 08-09-
2016
14:17

E-mail RE: Stuurgroep 
eerlijke
handelspraktijk 
en sector 
agrofood; 
conceptagenda

Deels
openbaar

Deels buiten 
reikwijdte

10.2.e LTO EZK / CBL

23. 9-09-
2016
13:55

E-mail RE: Prijzen voor 
boeren

Deels
openbaar

Deels buiten 
reikwijdte

10.2.e EZK EZK

24. 13-09-
2016
14:37

E-mail FW: Bief FNLI Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Brief Besluit op Wob- 
verzoek over de 
gevolgen van 
de fusie tussen 
Ahold en
Delhaize

Reeds
openbaar

httos://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-oD-
wob-
verzoek-
over-de-
oevolaen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

Ahold EZK

25. 13-09-
2016
21:19

E-mail Tweet door FD 
Nieuws op
Twitter

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK
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26.

a.

28.

29.

30.

14-09-
2016

14-09-
2016
11:10

14-09-
2016
18:00
19-09-
2016
14:37

29-09-
2016

Agenda

E-maii

Rapport

E-mail

E-mail

Nota

Stuurgroep
eerlijke
handelspraktijk
en
agrofoodsector

Procedure
klacht
stuurgroep
Quick
scanevaluatie
gedragscode
eerlijke
handelspraktijk
en

RE: Aangepaste 
antwoorden op 
Kamervragen

RE: Afspraken 
stuurgroep 
Agrofood en 
beantwoording 
Kamervragen
Verzamelbrief 
moties en 
toezeggingen 
AO
Marktwerking & 
Mededinging

Reeds

openbaar

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-OD-
wob-
verzoek-
over-de-
oevoloen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize
Deels
openbaar

Reeds
openbaar:
https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/rapport
en/2016/02/
01/guick-
scanevaluati
6;
gedragscode
-eerliike-
handelsprakt
ijken
Deels
openbaar

Deels
openbaar

Reeds
openbaar
https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
gevolgen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

10.2.e

10.2.e
10.1. c
10.2. g
10.2.e
10.1. c
10.2. g

EZK

EZK

EZK

EZK

CBL

EZK

CBL / FNLI/ 
LTO / EZK

EZK

EZK

EZK

EZK

EZK
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a. Brief Beantwoording 
Kamervragen 
over het bericht 
dat Ahold na de 
fusie met 
Delhaize 
leveranciers 
met
terugwerkende 
kracht minder 
gaat betalen

Reeds
openbaar :
https://www
■ riiksoverhei
d.nl/docume
nten/kamers
tukken/2016
/09/19/bean
twoordino-
kamervraaen
-over-
bericht-dat-
ahold-na-
defusie-met-
delhaize-
leveranciers-
met-
teruQwerken
de-kracht-
minder-gaat-
betalen

EZK EZK

31. 6-10-
2016
10:58

E-mail RE; Stuurgroep 
agro food

Deels
openbaar

10.2.e
10.1. c
10.2. g 
11.1

EZK EZK

32. 13-10-
2016
15:47

E-mail RE: vraag 
Distrifood

Reeds

openbaar:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolgen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

EZK EZK

33. 20-10-
2016
17:40

E-mail RE: Stuurgroep 
agro food

Reeds

openbaar

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

LTO EZK / CBL
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34. 26-10-
2016
11:05

E-mail Begrotingsbeha
ndeling

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Kamerstu
k

SP 05; vraag 
met antwoord 
(concept)

EZK EZK

Reeds
openbaar

Vindplaats:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/binaries
/riiksoverhei
d/documente
n/beqrotinae
n/2016/10/2
6/beantwoor
ding-
selectie-
vraaen-
eerste-
termiin/bean
twoordinq-
selectie-
vraqen-
eerste-
termi1n.pdf

35. 27-10-
2016
10:23

E-mail Binnengekomen 
brief FNLI over 
klachtenloket

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Brief FNLI over 
reactie op de 
Gesthuizen over 
klachtenloket 
bij ACM

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

FNLI EZK
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36.

a.

37.

38.

31-10-
2016
13:13

23-11-
2016
13:07

23-11-
2016

E-mail

Kamerstu
k

E-mail

Agenda

Reactie FNLI op 
Kamerbrief 
minister Kamp

Diverse moties 
en toezeggen 
op het terrein 
van
marktwerking 
en mededinging

RE: Stuurgroep 
Agrofood

Stuurgroep
eerlijke
handelspraktijk
en
agrofoodsector

Reeds
openbaar

Vindplaats:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
oevoloen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize
Reeds
openbaar

Vindplaats:
https://zoek.
officielebeke
ndmakinaen.
nl/kst-
24036-
415.html
Deels
openbaar

Reeds
openbaar

Vindplaats:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
gevoloen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

10.2.e 
11.1

FNLI

EZK

EZK

EZK

EZK / CBL/ 
LTO

Tweede
Kamer

EZK

EZK
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39. 30-11-
2016
13:50

E-mail RE: AMTE UTPS Deels
openbaar

Deels reeds
openbaar
https://www
■ hiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

10.2.e LTO EZK/ CBL/ 
FNLI

40. 30-11-
2016
20:09

E-mail RE: AMTF UTPS Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

CBL LTO / FNLI / 
EZK

41. 06-12-
2016
13:35

E-mail Re:
Besluitenlijst
stuurgroep
agrofood

Deels
openbaar
Deels reeds
openbaar:
https://www
■ riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

10.2.e 
11.1

EZK EZK

42. 06-12-
2016
18:39

E-mail RE:
Besluitenlijst 
stuurgroep 30 
november jl. en 
woordvoeringslij 
stje

Reeds

openbaar

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhalze

CBL EZK
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43.

44.

45.

07-12-
2016
12:23

17-02-
2017
14:10

21-02-
2017
8:34

E-mail

E-mail

E-mail

RE:
Besluitenlijst 
stuurgroep 30 
november jl. en 
woordvoeringslij 
stje

Stuurgroep
OHP/agro

Re: Stuugroep 
OHP/agro

Reeds

openbaar

Vindplaats:

https://www
.hiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
oevolgen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize
Reeds
openbaar

Vindplaats:

https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/08/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize
Reeds
openbaar

Vindplaats:
https://www
.riiksoverhei
d.nl/docume
nten/wob-
verzoeken/2
017/Q8/04/b
esluit-op-
wob-
verzoek-
over-de-
qevolqen-
van-de-
fusie-tussen-
ahold-en-
delhaize

FNLI

EZK

EZK

EZK / CBL/ 
LTO

EZK

EZK
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46. 28-03-
2017
14:23

E-mail Re: Nieuwsbrief 
Toekomst GLB 
- Consultatie- 
update 5

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK / CBL

47. 05-04-
2017
9:11

E-mail FW:
Kennismakingsa
fspraak

Deels
openbaar

10.2.e EZK/ fnli EZK

48. 06-04-
2017
16:26

E-mail RE: Stavaza 
procedure 
geschilbeslechti 
ng

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK / CBL

49. 10-04-
2017
11:38

E-mail RE: inplannen 
Stuurgroep 
handelspraktijk 
en agrofood 
vanaf 2'^® week 
van mei

Deels
openbaar

10.2.e EZK CBL / LTO /
FNLI / EZK

50. 10-04-
2017
16:42

E-mail Re: Stuurgroep 
volgende week

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

51. 10-05-
2017
17:37

E-mail RE: Stuurgroep 
volgende week

Deels
openbaar

10.2.e LTO EZK

52. 11-05-
2017
16:02

E-mail RE: Stuurgroep 
volgende week

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

a. Sheet Outline 
commissie 
handelspraktijk 
en v3 (concept)

Geweigerd 10.1. c
10.2. g

FNLI EZK

53. 16-05-
2017
14:58

E-mail Concept
geschiilencomm
issie
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Sheet Outline 
Commissie 
Handelspraktijk 
en (concept)

Geweigerd 11.1 EZK EZK

54. 17-05-
2017
17:34

E-mail Reglement
commissie
geschillenbeslec
htinq

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Sheet Opmerkingen 
bij Reglement 
Commissie 
Geschillenbeslec 
htinq

Geweigerd 11.1 EZK EZK

55. 18-05-
2017
10:57

E-mail RE: concept
geschiilencomm
issie
handelspraktijk
en

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK
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56. 24-05- E-mail RE: Deels 10.2.e EZK EZK
2017 geschillencomm openbaar
10:53 issie 11.1

handelspraktijk Deels buiten
en reikwijdte

57. 08-06- E-mail RE: Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 geschillencomm
14:36 issie

handelspraktijk
11.1

en
58. 12-06- E-mail RE: Deels 10.2.e EZK EZK

2017 Geschillencomm openbaar
11:36 issie

handelspraktijk
11.1

en
59. 13-06- E-mail RE: concept Deels 10.2.e CBL EZK / FNLI

2017 outline openbaar
10:18 commissie 11.1

geschillenbeslec
htinq

60. 15-06- E-mail Outline Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 commissie
11:08 geschillenbeslec

hting
11.1

a. Sheet Outline Geweigerd 10.2.e EZK EZK
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting (concept)

11.1

61. 16-06- E-mail RE: Outline Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 commissie
18:54 geschillenbeslec

hting
11.1

a. Sheet Outline
Commissie

Geweigerd 10.2.e EZK EZK

Geschillenbeslec 
htinq (concept)

11.1

62. 19-06- E-mail RE: Outline Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 commissie
13:43 geschillenbeslec

hting
11.1

63. 19-06- E-mail RE: Outline Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 commissie
15:21 geschillenbeslec

hting
11.1

64. 20-06- E-mail Mailtje en Geweigerd 10.2.e EZK EZK
2017 commentaar
10:59 Outline

Commissie
Geschillenbeslec
htinq

11.1

a. Sheet Outline
Commissie

Geweigerd 10.2.e EZK EZK

Geschillenbeslec
hting

11.1
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65. 22-06-
2017
9:33

E-mail RE: Outline 
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

FNLI EZK / LTO / 
CBL

66. 23-06-
2017
13:46

E-mail RE: Outline 
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting

Deels
openbaar

10.2.e 

11.1

LTO FNLI / CBL / 
EZK

67. 06-07-
2017
9:53

E-mail RE:
terugkoppelings 
voorstel OHP 
voor 

Geweigerd 10.2.e 

11.1

EZK EZK

68. 07-07-
2017
13:12

E-mail RE:
terugkoppelings 
voorstel OFIP 
voor 

Geweigerd 10.2.e 

11.1

EZK EZK

69. 24-07-
2017
14:11

E-mail RE: Outline 
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting

Deels
openbaar

10.2.e 

11.1

CBL EZK / LTO / 
FNLI

a. Sheet Outline 
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting (concept) 
juli

Geweigerd 10.2.e
10.1. c
10.2. g

CBL EZK / LTO / 
FNLI

70. 31-08-
2017
9:41

E-mail Signaal Grolsch 
over
inkoopmacht
retail

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

71. 29-09-
2017
9:28

E-mail Akkoord met
volgende
aanpassingen

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Sheet Nederlandse 
inbreng op de 
consultatie om 
de
voedselvoorzien 
ingsketen te 
verbeteren

Reeds

openbaar

Vindplaats:
https://www
.riiksoverhei
d.nl/binaries
/riiksoverhei
d/documente
n/publicaties
/2017/10/06
/initiatief-
om-de-
voedselvoorz
ieninosketen
-te-
verbeteren/i
nitiatief-om-
de-
voedselvoorz
ieninosketen
-te-
verbeteren.p
df

EZK EZK
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Kr-' 72. 29-08-
2017
16:52

E-mail RE: Bijpraten Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

73. 17-11-
2017
14:14

E-mail Politico over
OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

74. 29-11-
2017
11:58

E-mail Stand van 
zaken
geschilcommissi 
e OHP

Deels
openbaar

10.2.e EZK CBL / LTO /
FNLI

75. 29-11-
2017
12:11

E-mall Inkorting 
factsheet OHP- 
LVR-AO

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. Factsheet Positie van  
 en OHP def

Deels
openbaar

10.2,e EZK EZK

76. 30-11-
2017
16:01

E-mail RE: stand van 
zaken
geschilcommissi 
e OHP

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK / CBL/
LTO

77. 02-10-
2017
15:41

E-mail RE: Kamerbrief
afhandeling
moties

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

a. Brief Afhandeling 
moties naar 
aanleiding van 
Notaoverleg 
naar aanleiding 
van de 
initiatiefnota 
van het lid 
(concept)

Reeds
openbaar

Vindplaats:

httos://zoek.
officielebeke
ndmakinoen.
nl/kst-
34004-
29.html

EZK EZK

78. 25-10-
2017
14:18

E-mail RE: OHP CBLen 
FNLI

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK EZK

79. 20-12-
2017
14:05

E-mail FW:
geschillenproce
dure

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

EZK/
FNLI

EZK

a. Sheet Outline 
commissie 
geschillenbeslec 
hting (concept)

Geweigerd 11.1 EZK EZK
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b. Rapport The supply 
chain initiative 
- Rules of 
governance and 
operations 
(draft)

Reeds
openbaar

Vindplaats:

htto://www. 
suDDivchainI 
nitiative.eu/s 
ites/default/f 
iles/sci rules 
of aoverna 

nee and oo

FNLI EZK

erations - 
02 februar 

v 2018.Ddf
80. 22-12-

2017
15:50

E-mail Re: outline 
commissie 
geschillenbeslec 
hting november 
17(2)

Deels
openbaar

10.2.e
10.1. c
10.2. g

FNLI CBL/ LTO /
EZK

81. 16-01-
2018
20:20

E-mail Re:
Geschillenproce 
dure OHP

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

ACM EZK

82. 17-01-
2018
12:41

E-mail Afspraak met
CBL en de stas

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK

a. E-mail Scan brief M 
Keijzer

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK / CBL

I Brief Kennismaking 
supermarkt- en 
foodservicebran 
che

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

83. 19-01-
2018

Nota Kennismakingsg 
esprek met  

en  
 van CBL 

inclusief twee 
bijlagen

Deels
openbaar

Deels buiten 
reikwijdte

10.2.e

11.1

EZK EZK

84. 02-02-
2018
12:01

E-mail RE: Outline 
Commissie 
Geschillenbeslec 
hting november 
17(2)

Deels
openbaar

10.2.e

11.1

FNLI CBL/ LTO /
EZK

85. 06-02-
2018
9:22

E-mail Brief aan stas 
Keijzer

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK

a. Brief Geschillencomm 
issie Eerlijke 
Handelspraktijk 
en

Deels
openbaar

10.2.e FNLI EZK
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86. 06-02-
2018
11:09

E-mail Brief Mona
Keijzer

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

a. Brief Handelsrelaties 
in de agrifood- 
keten

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

b. Brief Geen
onderwerp

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

c. Brief Handelsrelaties
en
supermarkten

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

87. 07-02-
2018
12:04

E-mail RE: Brief Mona 
Keijzer

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

a. Brief Geen
onderwerp

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

b. Brief Handelsrelaties
en
supermarkten

Deels
openbaar

10.2.e CBL EZK

88. 22-02-
2018
8:09

E-mail Re: SCI en
natuurproducte
n

Deels
openbaar

10.2.e EZK EZK
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4.1
Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

Aan
Directeur MC

memo Gesprek met 
Heijn

lover stand van zaken Albert

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

Behandeld door

T 07D
imineleni.ni

Aanleiding
Op donderdag 11 oktober spreek je van 9.30 - 10.00 uur met 
Director Corporate Affairs Europe van Ahold) over de situatie rondom Albert 
Heijn.

Datum
10 oktober 2012
Kenmerk
DGETM-MC/ 12337390 
Kopie aan

Inhoud gesprek
Het gesprek vindt plaats op verzoek van Zij wil kennismaken en
de situatie rondom Albert Heijn toelichten. Je kunt haar vragen naar de stand van 
zaken van de volgende onderwerpen:
• onderhandelingen AH met de leveranciers over de betalingskortingen;
■ onderhandelingen in Brussel over de principles of good practice en

geschilbehandeling;
• ronde tafel en onderzoek naar duurzaamheid en verdeling in de keten van AH en 

LTO.

Toelichting
Stand van zaken dossier inkaopmacht
Tijdens het plenaire debat over de Instellingswet ACM op 26 september jl. hebben 
Kamerleden zich boos gemaakt over een eenzijdige korting aan leveranciers, 
opgelegd door Albert Heijn en Jumbo. De minister heeft toegezegd te oriderzoeken 
of de huidige wetgeving afdoende is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan 
en of zelfregulering daaraan voldoende kan toevoegen.

Voor mil hebben we een memo gemaakt met twee voorstellen voor het vervolg. 
Het eerste voorstel gaat om het onderzoek. We willen een onderzoeksbureau vragen 
relevante regelgeving en informatie over zelfregulering te analyseren, bundelen en 
actualiseren, en te laten onderzoeken in hoeverre deze regelgeving en zelfregulering 
effectief is om de negatieve gevolgen van inkoopmacht, zoals onder meer 
beschreven in het onderzoek van EIM 'Aard en omvang van inkoopmacht' (2009), te 
bestrijden.

Het tweede voorstel ziet op de gedragscode. We stellen voor te focussen op de 
agrofoodsector In plaats van op de sector mode, textiel en schoenen. Voor de 
agrofood sector willen we op zo kort mogelijke termijn een ronde tafel organiseren. 
Indien op Europees niveau wordt ingestemd met zelfregulering, is het doel van de 
ronde tafel om afspraken te maken over het zo voortvarend en stevig mogelijk 
implementeren/vormgegeven van geschilbehandeling in Nederland. Indien op 
Europees niveau niet wordt ingestemd met zelfregulering, is het doel van de ronde 
tafel om voor Nederland zelfregulering tot stand te brengen, conform de Europese 
'principles of good practice'.

Gesprek dg ETM met Ahold op 13 juli 2012
Op 13 juli heeft SM met Ahold gesproken. Een verslag van dit gesprek is 
bijgevoegd (zie bijlage 1).

Bijlage(n)

Pagina 1 van 2



■'•vl

I
(■w-'

f.«.
’X'

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

Bijlage 1 Verslag gesprek 
en Ahold Europe)

Datum: vrijdag 13 juli 2012 
Aanwezig:

I (Albert Heijn
Memonummer
DGCTM-MC/ 12337390

I (verslag)

begint met (korte) inleiding: door TISCO is vastgesteld dat er inderdaad 
een probleem is, maar niet bij alle partijen bestaat bereidheid om mee te 
werken aan een oplossing, daarom één op één gesprekken met bestuurders van 
bedrijven en brancheorganisaties.
VHHHHliets over zichzelf en over Albert Heijn (AH). m|als 
directeur Merchandising verantwoordelijk voor inkoop, assortiment, prijsstelling 
en promotie, jjzegt dat hij transparantie belangrijk vindt en zo transparant 
mogelijk wil zijn, maar dat er tegelijkertijd sprake is van een harde economische 
werkelijkheid.

AH wil de reg/e over de keten, om op die 
manier zo vers mogelijke producten tegen zo laag mogelijke kosten te 
realiseren. AH wil dat boeren ook rendement kunnen maken, AH is zo groot dat 
ze zekerheid van supply willen. Daarom hebben ze vaste relaties met honderden 
boeren, tuinders en telers. Dit betekent dus ook
dat ze met vaste contracten werken. Dit is een keuze, want hierdoor kun je elke 
dag ergens goedkoper een tomaat kopen.
r;.’*; • Vroeger was retail het doorgeefluik van de
industrie. Nu hebben supermarkten ook zelf een merkprofiel opgebouwd en is 
het speelveld van de A-merk fabrikanten versmald. AH is nu zelf ook een grote 
fabrikant en innoveert zelf ook. Volgens de moeten A-merk
fabrikanten (vertegenwoordigd door FNLI) wennen aan de nieuwe verhoudingen. 
Over de volgende onderwerpen heeft AH 'discussie met de A-merk fabrikanten: 
snelheid van innovatie, promotie en categorieën samenstellen. Wat betreft dat 
laatste: AH wil een zo breed en diep mogelijk assortiment, waarbij onder meer 
wordt gekeken naar rendement. Een innovatie van een fabrikant moet dus 
precies passen in het assortiment, dus als die functie in het assortiment net Is 
ingevuld, dan wordt een innovatie mogelijk niet opgenomen.

Met de private label fabrikanten heeft AH vaaï^êrHan^ërmijr^êÏatië" 
Langlopende relaties worden geprefereerd.
Al met al ziet AH geen reden voor een gedragscode, omdat het allemaal goed 
gaat. Als er al een probleem is, dan is dat overcapaciteit bij de boeren. Dus de 
voorkeur van AH is niets doen, als er toch iets moet gebeuren, dan aansluiten 
bij wat er gebeurt in Brussel. AH ziet ook een risico, namelijk dat er als gevolg 
van een gedragscode helemaal geen contracten meer worden gesloten.

Pagina 2 van 2
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4.4
Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

> aütourâdres Po:a,t?us 201Ö1 250Ö EC Oer Haag

TISCO
Faculteit Rechten, Tilburg University 
Mw, nir.
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg

Datum

Betreft

-Ui IS Ulii |||; ,
Verzoek om offerte begeleiding totstandkoming Gedragscode eerlijke 
praktijken

Directora2)t-generaaf voor 
Energie, Telecom en Markten
ürtictie Necltid.ngtng en

Bezoekadres
Bf'j'uliienhsïutsftwüg 30
2 5'M AV Den Daag
Postadres
f'swïtJus ocnoï 
.'SOU EC Den Haag
Factuuradres
PcaSt;« 16ÎSD
3 SOU BO De-i Haag
Overtieldsidentirtcaltenr
COÖiWBO 1003314369330

r «J70 3?9 SOU (a'öeawefii 
www.riSteGVêrheia,nl/ate!s<

Behandeld door
mevr mr fl.s '

Geachte mevrouw

Hierbij vraag ik u offerte uit te brengen voor een begeleidingstraject ten behoeve 
van de totstandkoming van een gedragscode 'Eerlijke handelspraktijken 
business-to-business’ met daaraan gekoppeld een effectieve vorm van 
geschilbeslechting in een tweetal pilotsectoren. Dit houdt in het identificeren en 
uitwerken van normen die een gedragscode zou kunnen bevatten en het 
ontwerpen van opties voor geschillenbeslechting, specifiek toegesneden op b-to- 
b-conflicten. Omdat het een gedragscode op basis van vrijwilligheid 
(zelfregulering) betreft, zulten de ideeën omtrent inhoud en geschilbeslechting 
vervolgens worden getoetst bij en besproken met (organisaties van) leveranciers 
en afnemers in de betreffende sectoren met het doel om commitment te creëren 
voor deelname aan een vervolgtraject en uiteindelijk voor een gedragscode. Als 
eindproduct verwacht het Ministerie een rapport van bevindingen op basis 
waarvan een onderbouwd oordeel is te vormen of afnemers en leveranciers tot 
overeenstemming zulten kunnen komen over een gedragscode die effectief kan 
zijn in bestrijden van oneerlijke handelspraktijken.

Ik verzoek u uw offerte in te richten op basis van een vast bedrag. Oe offerte 
moet inzicht geven in de wijze waarop de prijs tot stand gekomen is. Indien u een 
onderdeel van de offerte met kunt leveren, verzoek ik u dit expliciet te vermelden 
in de offerte. .Aan het opstellen en uitbrengen van uw offerte zijn, met inbegrip 
van eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, voor dit ministerie geen kosten 
verbonden.

Het traject wordt begeleid door ambtenaren van de directie Mededinging en 
Consumenten van dit ministerie.

In uw offerte wordt u verzocht aandacht te schenken aan:
een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden; 
een planning van de werkzaamheden in de tijd;
een uitsplitsing van de werkzaamheden naar het niveau waarop ze worden 
uitgevoerd, de tariefstelling en het aantal uren dat ermee gemoeid is;

- het totaalbedrag voor de uit te voeren werkzaamheden; 
beknopt CV van de betrokken medewerkers.

T OZOf.
F

i.|;j

Ons kenmerk
ETH'MC/ llOBSSOl

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Directoraat>generaat voor 
Energie, Telecom en Markten
Directie Mededinging en 
Consur»ienten

De papieren versie van de offerte dient in enkelvoud onder vermelding van 
bovenstaand kenmerk uiterlijk tien werkdagen na de dagtekening van deze brief 
ontvangen te zijn op onderstaand adres.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Directie Mededinging en Consumenten 
T.a.v.
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag

Op dezelfde dag dient de digitale versie van uw offerte te zijn ontvangen op 
emailadres jmimm|@mimezmi. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de 
papieren en de digitale versie van uw offerte prevaleert de papieren versie.

Ik streef ernaar u binnen een week na de uiterlijke datum van ontvangst van uw 
offerte te laten weten of ik van uw offerte gebruik wil maken.

Op de te sluiten overeenkomst betreffende het begeleidingstraject zijn de 
bijgesloten Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 
het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI 2008) van toepassing, met 
uitzondering van artikel 16. Eventueel door u gehanteerde algemene of bijzondere 
voorwaarden zijn met van toepassing.

Uw offerte dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Uw offerte dient dertig 
dagen geldig te zijn na de uiterlijke ontvangstdatum.

Voor vragen over de specificatie en voorwaarden kunt u zich wenden tot mevrouw
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ WÊÊÊÊÊÊ^- offerteaanvraag kunnen geen rechten
worden ontleend.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Namens deze.

Ons kenmerk
êtm/MC ,/ U0655OI

Directeur Mededinging en Consumenten

Pagina 2 van 2
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Van: 
Verzonden: 
Aan:

Onderwerp:

Ter informatie, vr.gr. 

Van:

maandag 29 augustus 201110;56
öuvt.nl>

FW: Traject "Naar een Gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)"

Verzonden: maandag 29 augustus 2011 10:51 
pvno-ncw.nl'; B^M|jfâvno-ncw.nl;

___pmodint.nl'; pHfrdedetailhan
Jerwerp: RE; Traject "Naar een Gedragscode eerlijke’

I^Mvno-ncw nl; ■■||@fnli£jHHp@cbl.nl'; ■Hpltonoord.nl';
|HmadedetailhandernlTHm||H|^^Hpdedetailhanderml

Naar een Gedragscode eerlijke nandelsprara]Ken(?y^

Geachte mevrouw, heren,

waa^rloor^dankf ^ ''' onderstaande mail gestuurd, Ik heb inmiddels van twee mensen een reactie ontvangen,

Ik zou degenen die nog niet hebben gereageerd willen vragen mij op korte termijn een aantal namen door te geven 
n ^ focusgroepen bekend zijn: dinsdag 4 oktober (afnemers) en vrijdag 7

oktober (leveranciers), waarschijnlijk in de ochtend op een locatie in Den Haag. Een uitnodiging met stukken vdgt in 
september. Ook de datum van de conferentie is ai bekend: vrijdag 2 december. ^

Tot slot kan ik u alvast de link naar de online enquete melden: www^jrguniversity.edu/tisco/handplsnraktiikpn 
enquete staat half september online, en het zou fijn zijn als u uw achterban hierop wilt attenderen.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet.

Urfiv^siteit van Ti?^^^ Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems)

Postbus 90153 
5000 LE Tilburg

BMUimUlptilburQuniversitv.edü
www.tilburQuniversitv.edu/tisrn
www.innovatinaiustice.rnm
http://www.tilburguniversitv.edu/webwii5/show/?uid=l

Van:/ jgrjj
Verzonden; vrijdag 29 juli 2011 15:54

pvno-ncw.nl'; HMBB§^vno-ncw.nl';AanJjHtevno-ncw.nl';
■Hj^dedetailhandeln 

Onderwerp: Traiect "Naar ™ Gedrc

j@fnli.nr;

jerwerp: Traject "Naar een Gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)" 

Geachte mevrouw |[j|jjjjj|B geachte heren

l@cbl.nl'; pltonoord.nl';

In de afgelopen weken heb ik met ieder van u telefonisch contact gehad over een project dat mogelijk tot een 
Gedragscode eerlijke handelspraktijken leidt. Via deze mail wil ik u hierover graag verder informeren en vooral 
medewerking vragen.

Het traject 'Naar een Gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)‘

uw



’a:'

1.

2.

3.

Zoals telefonisch al kort toegelicht, gaat onderzoeksinstituut TISCO op verzoek van het Ministerie van EL&I dit najaar 
„ het traject Naar een Gedragscode eerlijke handelspraktijken(?) begeleiden. Meer informatie over het traject kunt u 
Î in de eerste bijlage vinden.

'■'ilw betrokkenheid?

Uw namen heb ik van mevrouw gekregen. Het is namelijk de bedoeling
om sleutelorganisaties/personen uit twee pilot sectoren (Agrifood en Mode, textiel en schoenen) nauw bij het 
proces te betrekken. Fijn dat ik u allen bereid heb gevonden om het gesprek met ons en met elkaar aan te gaan!

Volgende stappen
De volgende stappen die wij aan het voorbereiden zijn:

Twee bijeenkomsten ( focusgroepen'j begin oktober: in de week van 3 oktober twee focusgroepen georganiseerd.
Uw aanwezigheid daarbij is erg gewenst; daarom ontvangt u in september een uitnodiging voor een van de twee 
bijeenkomsten. Maar er zijn mogelijk nog andere organisaties/personen op beleids/bestuursniveau, waarvan de 
aanwezigheid van belang is, maar die wij nog niet op het netvlies hebben. Daarom het verzoek om die namen door 
te geven. In de tweede bijlage is een overzicht van de mensen die we al benaderd hebben (waaronder uzelf; 
correcties zijn welkom). Het zou fijn zijn als u deze lijst kunt aanvullen met een of meer organisaties/personen uit de 
pilot sectoren die er volgens u zeker ook bij moeten zijn. Per focusgroep mikken we op maximaal 10 deelnemers. 
Eventueel wordt er nog een derde bijeenkomst georganiseerd, mocht het aantal personen de twintig overstijgen. 
Online enquête: wij werken op dit moment bovendien aan een korte enquête voor individuele afnemers en 
leveranciers. Hen wordt gevraagd ervaringen met (on)eerlijke handelspraktijken en het aanpakken van conflicten te 
melden. Deze vragenlijst zal in september op de TISCO website worden gezet. Zodra deze gereed is mailen we de 
hyperlink aan u toe met het verzoek om de enquête in uw achterban onder de aandacht te brengen.
Conferentie eind november: dit deel van het traject wordt eind november afgesloten met een conferentie. Het 
aantal deelnemers aan de conferentie kan gelukkig wat groter zijn dan aan de focusgroepen, en kan bovendien uit 
organisaties/personen van buiten de twee pilot sectoren bestaan. Ook ten aanzien van deze groep wil ik u vragen 
om alvast na te denken wie daarbij uitgenodigd zou moeten worden (zie pagina 2 van bijlage 2).

Ten slotte: wie zijn wij?
Ter afsluiting nog kort iets over onszelf. TISCO is het privaatrechtelijke onderzoeksinstituut van de Universiteit van 
Tilburg. TISCO doet onderzoek naar privaatrechtelijke relaties. Door de lens van het recht en in toenemende mate 
ook vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief kijken TISCO-onderzoekers naar het aangaan, onderhouden en 
beëindigen van relaties. TISCO onderscheidt zich vooral door zijn focus op het gebruikersperspectief: de behoeften 
{justice needs) van burgers, bedrijven en publieke instanties, en de wijze waarop het (civiele) recht en het 
rechtssysteem daaraan tegemoet kan komen. Het team van onderzoekers betrokken bij dit project bestaat uit

Reacties van harte welkom
Wij zien uw reacties graag tegemoet. En vanzelfsprekend zijn wij bereikbaar voor eventuele vragen, opmerkingen en 
overige input.

Met vriendelijke groeten.

TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems) 
Universiteit van Tilburg 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg
+3113 +31 6 mm

Dtilbursuniversitv.edu
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NAAR EIN GEDRAGSCODE EERUiKE HANDEl.SPRAKTHKEN{?)

Eenzijdig betalingstermijnen wijzigen, kan dat zomaar?... Wanneer wordt hard 
onderhandelen echt te hard?... Ik wil eigenlijk wel klagen maar dan zet ik mijn 
contractsrelotie op het spel en kan ik fluiten naar vervolgopdrachten... Hoezo, 

problemen? Wij komen ze niet tegen!...

PROBLEMEN RONDOM INKOOPMACHT

Deze en andere voorbeelden zijn de afgelopen jaren onder de noemer 'inkoopmacht' aan de orde gekomen. 
Koepelorganisaties, individuele leveranciers en afnemers. Kamerleden, ambtenaren van EL&I, onderzoekers en 
anderen hebben problemen in kaart gebracht, consultatierondes gehouden en oplossingen verkend,

OPLOSSING IN DE VORM VAN EEN GEDRAGSCODE?

Eén van die oplossingsrichtingen is een gedragscode. Hoewel niet zonder haken en ogen, is een gedragscode 
een optie die - onder voorwaarden - in het veld op enige steun kan rekenen. De Minister van EL&I heeft 
daarom toegezegd een Gedragscode eerlijke handelspraktijken te willen faciliteren. Voor het traject naar zo'n 
code toe zijn onderzoekers van TISCO, het privaatrechtelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit van Tilburg 
gevraagd. Hun opdracht is drieledig: 1. Verken en beschrijf vanuit het civielrechtelijke kader niet-toegestane 
gedragingen en praktijken, toegestane gedragingen en praktijken en gedragingen en praktijken waarvoor de 
bestaande rechtsregels en jurisprudentie geen duidelijke uitkomst bieden. 2, Verzamel opties voor 
conflictoplossing met de relevante voors- en tegens; en 3. Ontwerp een proces om met stakeholders de 
(on)mogelijkheden van een gedragscode te onderzoeken.

TWEE PILOT SECTOREN

TISCO stelt een interactieve aanpak voor. Want een gedragscode is zelfregulering. En dat werkt alleen als alle 
betrokken partijen zich daarin kunnen vinden. Of dat haalbaar is, zal tijdens het proces moeten blijken. De start 
wordt gemaakt met twee pilot sectoren - 'Agrifood' en 'Mode, textiel en schoenen'. Met (vertegenwoordigers 
van) afnemers én leveranciers. Zij worden benaderd om hun ervaringen met en gedachten over de huidige 
handelspraktijken tijdens twee bijeenkomsten in oktober met de onderzoekers te delen. Welke zorgen leven er 
precies? Welke belangen spelen er aan zowel afnemerskant als aan de zijde van de leveranciers, en zijn die 
verenigbaar of gemeenschappelijk te maken? Maar ook: zijn er voorbeelden van goede praktijken? Dingen die 
goed gaan en vvaar anderen wat aan kunnen hebben? Ook komt er voor individuele afnemers en leveranciers 
een korte enquête op de TISCO-website zodat ook zij hun input kunnen leveren.

CONFERENTIE IN NOVEMBER

Zo worden gezamenlijk en op transparante wijze de mogelijke contouren van een code in beeld gebracht. 
Zowel voordelen als nadelen kunnen aan de orde komen, alsook weerstanden, valkuilen, vragen en wensen. In 
november volgt er een grote werkconferentie, waar de gespreksthema's rondom zelfregulering, 
geschiloplossing en ontwikkelproces nader worden besproken. Van elke stap wordt door TISCO verslag 
gedaan. ®

CONTACT

Heeft u vragen over het project, bent u geïnteresseerd In deelname, of wilt u wat kwijt? Dan bent u van harte 
welkom om contact op te nemen. Dat kan met |j| ||B M TISCO

lilburguniversitv.edu - 013-1
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Sleutelorganisaties en contactpersonen pilot sectoren "Agrifood" en "Mode, textiel en schoenen" die 
volgens u voor de focusgroep(en) moeten worden uitgenodigd, (focusgroepen vinden plaats in week 40)

Mi

Agrifood

Beide/divers

Agrifood

MTS

Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel 
Dhr.
VNO-NCW 
Mw.
Federatie Nederlandse 
Levensmiddelen Industrie 
Dhr
Modint 
Dhr
Nederlands Verbond voor Beide/divers 
de Groothandel

Dhr. mimiijii
LTO Nederland 
Dhr,
Raad Nederlandse 
Detailhandel/winkelketens 
DhrJ

Agrifood

MTS

Raad Nederlandse 
Detailhandel/Detailhandel 

Dhr. mHHII
Aanvullingen:

Frugi Venta 
DhrJ

MTS

Agrifood
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Enquête over eerlijk zaken doen
rapporten opgeleverd over transparan
tie, duurzaamheid en mededinging in de 
land- en tuinbouw.

LTO heeft uitgebreid met de onder
zoekers gesproken. Boeren en tuinders 
die investeren in duurzamere productie, 
denk aan dierenwelzijn of kllmaalneu-

KTO roept haar leden op mee te 
doen aan een enquête over handels
praktijken. Deze wordt gehouden 
in het kader van een onderzoek 
naar een mogelijke gedragscode 
voor ketenpartijen in de land- en 
tuinbouw.

T n opdracht van het ministerie van 
I EL&i doet de Universiteit van ni- 

Xbnrg onderzoek naar een mogelijke 
gedragscode voor de kelenparüjen in de 
lanil- en tuinbouw. Een dergelijke code 
zou ervoor moeten zorgen dat keten
partijen eerlijk met elkaar zaken doen.
Het onderzoekscentrum van de iiniver- 
siteit TISGO kijkt hierbij naar juridische 
aspecten en beslaande voorbeelden van 
dergclijke codes, zoals in België en Enge
land.

In hel kader van dit onderzoek roept 
UTO de leden op mee te doen aân een 
online enquête. Hier kunnen leden hun 
ervaringen met en vragen over (on) 
eerlijke handelspraktijkcn delen mei de 
onderzoekers. De enquête staat vanaf 
maandag 19 september op www.ülburg- 
unlvcrsity.ediv^tisco/haiidelsprakUjken.

LTO neemt dit najaar ook deel aan 
fociisgroc[)en en een confeientie. Hel 
ondcizoek moet een advies voor staatsse
cretaris Henk Bleker van EL&I opieveren.

MEDEDINGING
Mede op aandringen van LTO 

gebeurt er nog meer onderzoek naar 
mededinging in de land- en tuinbouw.
Waoeninopii HR on »tlirluino Prnnn- Fon mat

traie productie, moeten over de verdeling 
van de kosten afspraken kunnen maken 
met ketenpartners. LTO verwacht binnen
kort een brief van Bleker aan de Tweede 
Kamer over zijn Inzet om de positie van 
boeren en tuinders in de keten structu
reel te verbeteren.
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Vragen en commentaar over dit voor 
LTO belangrijke dossier zijn welkom bij 
ondergetekende.

Klaas Johan Osinga, 
LTO No o HD 

Kï OS jnga@ltonooud.nl

VOORZITTER

Druk op de (mest) 
ketel
Hecönls zijn er om te.aneuvelen. Als ook 
de weergoden daaraan mee gaan doen,.

:'Baat-het foiifc op het droge voorjaar 
(record) volgde een recordnatle zomer.
Slechts vijl (!) droge dagen In augustus 
leidden tot nieuwe recordcijfers.
De oogst van bijvoorbeeld graan, kool
zaad, aardappelen en uien verloopt 
■bijna.overai erg moeizaam. In zowat alle 
sectoren hebben ondernemers van doen 

' met de. nattigheid, die ook gevolgen 
. heeft voor de kviralileil van producten.

Een verlenging. van de ujtrSperiodo 
voor dierHlke mest Is ook aan de orde 
geweest Met voor- en tegenstanders 
is er grondig over gediscussieerd. Het 
besluit om niet te pleiten voor verlen
ging, heeft kritische reacties uitgolokt.
Daar heb Ik ook wel begrip voor.
Volgend )aar. starten echter dë onder- 
handollngeh .met, Brussel over een 
nieuwe derogatie en nieuwe gebruiks
normen. Elk jaar pleiten voor langer 
uitrijden zou Kunnen lelden lot geen of 
een slechtere derogatie en ook lagere 
gebruiksnormen. En dan zijn we veel 
verder van huls.

Bij een discussie over de toekomst van 
do veehouderij kunnen we een nieuw, 
heftig debat over het mestprobleem 
missen als probleem. We kunnen het 
probleem alleen aanpakken met struc
turele oplossingen. Dus van een over- 

, schol naar een oplossing. 7^

Het LTO-mlneralentraject telt hiertoe VÛ 
meerdere sporen: veevoer met minder 
mineralen, het maximaal heniiiten van
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vrijdag 23 september 201117:04
Pvno-ncw.nl'; BHH||(g>fnli.nr; ']

PmodjntmljmHjjlimiimjlpdedetailhandel.nl';

CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

Geachte dames en heren.

vno-ncw.nl'; ’ @wispa.nl’;

Uitnodiging, agenda en stukken voor focusgroepen 4 en 7 oktober traject Naar een 
gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)
Bijlage 2.docx; Uitnodiging en agenda focusgroepen.docx

^In de bijlagen treft u de uitnodiging, agenda en stukken aan voor de focusgroepen in het kader van het traject 'Naar 
een gedragscode eerlijke handelspraktijken’.

Van twee personen heb ik eerder een afmelding ontvangen. Omdat u aangaf graag op de hoogte te willen blijven 
heb ik u in de cc gezet.

Ik wens u allen een prettig weekend en graag tot begin oktober.

Managing Director TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems)
Tilburg University
P.0. Box 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

^jjPHmmmg)tilburguniversitv.edu 
www.tilburguniversitv.edu/tisco 
vww.innovatineiustice.com 
ittp://www.tilbureuniversitv.edu/webwiis/show/?uid=
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Bestaande zorgen en problemen (voor zover bij ons bekend)........................................................................2
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Traject, commitment en afspraken................................................................................................................. 8
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AGENDAPUNT 1: BESTAANDE ZORGEN EN PROBLEMEN RONDOM ONEERLIJKE 
HANDELSPRAKTIJKEN (9.30-10.15 UUR)

BESTAANDE ZORGEN EN PROBLEMEN (VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND)

Het eerste onderdeel van de focusgroep bijeenkomst heeft als doel de bestaande problemen en zorgen 
rondom oneerlijke handelspraktijken vollediger en preciezer in kaart te brengen. Natuurlijk zullen de percepties 
en ervaringen van afnemers en leveranciers ten aanzien van de oorzaken, bestaan en ernst van de problemen 
verschillen. Het gaat er nu om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van ervaren problemen. Hieronder 
geven wij een samenvatting van de problemen zoals die uit de door ons geraadpleegde bronnen naar voren zijn 
gekomen.^

Gedraging/probleem
Onredelijke voorwaarden

Voorbeelden

Eenzijdig wijzigen van contractsvoorwaarden

Verharding onderhandelingscultuur

Afwezigheid van schriftelijke contracten

Overig

Forceren van een evident ongunstige 
prijs
Doorschuiven eisen van 
overheidswege zonder financiële 
compensatie
In rekening brengen financiële 
bijdragen voor acties, promoties, 
winkelaanpassingen, productbederf 
e.d.
Bedingen lange(re) betalingstermijnen 
Doorschuiven andersoortige financiële 
risico's
Bedingen ongunstige 
leveringsvoorwaarden (zoals opleggen 
van zeer nauwkeurige specificaties, 
leveren op een bepaalde tijd)
Met terugwerkende kracht 
Eenzijdig wijzigen van 
leveringsvoorwaarden 
Verlengen/wijzigen betaaltermijnen 
Verlengen/wijzigen kortingsregelingen
Gebrekkige communicatie en 
informatieverstrekking 
Slikken of stikken
Gevolg: onzekerheid, steeds opnieuw 
onderhandelen
Bemoeilijking toetreding tot de markt 
Imitatiegedrag

Vraag: Welke zorgen en problemen herkent u, en welke niet? Zijn er problemen 
die in het overzicht ontbreken? Wat houden ze precies in? Probeer zo concreet 
mogelijk te zijn.

De onderliggende rapporten zijn voorzien van een uitgebreide bronvermelding. Deze stukken zullen binnenkort op de projectpagina 
beschikbaar zijn, http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tisco/research/projects/handelspraktijken/
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JURIDISCH VERTALING

Wat zegt het Nederlandse burgerlijke recht over deze gedragingen? Bovenstaande problemen hebben we 
juridisch 'vertaaid' in een drieluik bestaande uit een zwarte (rechtens niet toegestaan), witte (het recht laat 
partijen vrij in...) en grijze lijst (onderhandelingsruimte binnen de grenzen van het recht). Het schema vindt u in 
Bijlage 2. Tijdens de focusgroepen zal het nog kort worden toegelicht. Mocht u vragen hebben over het schema 
(het is taaie juridische kost...) dan verzoeken wij u om die te noteren. Wij komen daar zeker op terug maar in 
verband met de beperkte tijd en de overige agendapunten wel op een later moment.

ONDERHANDELEN IN DE SCHADUW VAN HET RECHT

De boodschap uit het drieluik lijkt op het eerste gezicht simpel. Duidelijk is wat niet mag en wat wél mag. 
Daartussen zit een grijs gebied waarin het burgerlijk recht handvaten (open normen, gezichtspunten) biedt die 
partijen bij hun onderhandelingen kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn redelijkheid en billijkheid, onvoorziene 
omstandigheden, en omstandigheden van het geval. Volgens het EIM-rapport klopt het dat onderhandelen een 
veelgebruikte oplossingsstrategie is van contractspartijen die een conflict hebben. Dat wordt overigens ook 
ondersteund door Nederlandse en internationale onderzoeken naar de strategieën die mensen en organisaties 
hanteren bij het oplossen van conflicten.

Maar het lastige van open normen is, dat ze niet uitblinken in concreetheid. Daardoor bieden ze weinig houvast 
bij het aangaan van contracten en het oplossen van conflicten. Oftewel: de schaduw van het recht leidt er niet 
automatisch toe dat er een eerlijk onderhandelingsproces ontstaat met faire uitkomsten als resultaat.

BIJKOMEND PROBLEEM: EFFECTIEVE CONFLICTOPLOSSING

En dan is er nog een probleem. Het blijkt dat de zwakkere partij bang is om te klagen en/of naar de rechter te 
stappen. Onderliggende zorgen zijn met name de angst voor het verlies van de commerciële relatie ('de-listing') 
en de toekomst van de eigen onderneming. Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat de gang naar de rechter 
nauwelijks wordt gemaakt; jurisprudentie is slechts mondjesmaat te vinden. Maar wat gebeurt er dan met die 
conflicten? Grofweg lijkt het neer te komen op: niets doen en slikken, genoegen nemen met een suboptimaal 
resultaat of, maar dat zal uitzondering zijn, de relatie laten klappen.

Er lijkt dus een vicieuze cirkel te zijn. Onderhandelen over contracten en problemen die daar vervolgens uit 
voortkomen is de gebruikelijke gang van zaken. Niks mis mee. Maar als onderhandelen niet tot een oplossing 
leidt, dan ontstaat er een patstelling. 'Zachte' manieren om de sterkere partij in de contractsrelatie te bewegen 
tot een oplossing die (ook) in het belang van de zwakkere partij is, helpen in de praktijk niet. Want waarom zou 
de sterkere in de relatie bereid zijn om daaraan mee te werken als hij zonder 'gedoe' toch krijgt wat hij wil? 
'Hard' optreden, door naar de rechter te stappen, blijkt geen alternatief vanwege de al eerdergenoemde 
angst.



AGENDAPUNT 2: OPLOSSINGSRICHTINGEN VERKENNEN EN DRAAGVLAK TOETSEN 
(10.15 - 12.00 UUR MET KORTE KOFFIEPAUZE)

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Vanuit verschillende kanten (branches, minister, politiek) zijn oplossingsrichtingen geopperd voor deze 
problemen.

• Optie mededingingsrecht: bijvoorbeeld via samenwerkingsverbanden/verkooporganisaties;
• Optie zelfregulering: bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode;
• Optie effectieve(re) conflictoplossing: in combinatie met of los van zelfregulering;
. ...?

Vraag : kunt u zich vinden in deze opsomming? Ziet u nog andere 
opiossingsrichtingen die in dit traject meegenomen moeten worden?

De mededingingsrechtelijke optie is een richting die wordt bepleit vanuit leverancierskant maar die 
problematisch lijkt omdat het mededingingsrecht niet op bilaterale rechtsverhoudingen tussen afnemer en 
leverancier ziet. Niettemin willen we de optie wel noemen en voorstellen die verder te parkeren.

Zelfregulering, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragscode kan, zo blijkt uit de eerder gehouden consultatie, 
op enig draagvlak rekenen. Maar er zijn ook zorgen over deze optie. Bijvoorbeeld: Hoe 'vang' je in een 
gedragscode de complexiteit van de (vaak internationale) ketens? Hoe beperk je de kosten, de bureaucratie? Is 
er eigenlijk wel behoefte aan meer regels? Hoe zorg je dat een code niet vrijblijvend is? Hoe stimuleer je 
commitment en naleving? En hoe bereik je effectieve en efficiënte handhaving? En kan die angst om te klagen 
getackeld worden?

Voor effectieve conflictoplossing (al dan niet in combinatie met een gedragscode) lijkt bredere steun aanwezig 
hoewel de ideeën over de vormgeving ervan uiteenlopen. Zo worden in de parlementaire stukken mediation en 
een geschillencommissie als laagdrempelige opties genoemd, en worden de (on)mogelijkheden van de 
collectieve actie volgens het geldende recht besproken. Daarnaast houden sommige branches een pleidooi 
voor de mogelijkheid tot anoniem klagen bij (bijvoorbeeld) een klachtenloket of bij een onafhankelijke 
ombudsman die ook onderzoek kan doen.

CONTOUREN (MAAR SCHIET ER OP, VUL AAN, ...)

Samenvattend denken wij de volgende contouren te zien.

Problemen; ten eerste spelen er rondom handelspraktijken een aantal problemen die vooral voor de 
leveranciers zwaar lijken te wegen, maar (deels) ook door afnemers die met grote toeleveranciers te maken 
hebben, herkend worden. Het lijkt dus niet alleen te gaan om misbruik van /nkoopmacht, maar ook om 
misbruik van verkoopmacht. Is het dan niet beter om in het vervolg te spreken over (on)eerlijke 
handelspraktijken?

Ten aanzien van de inhoud van de gedragingen/problemen kunnen de inzichten over het vóórkomen, ernst en 
oorzaak verschillen. Bijvoorbeeld: komen ze veelvuldig voor, of gaat het om geïsoleerde voorvallen? Is er juist 
niet sprake van overcapaciteit op de markt en van een goed onderhandelingsklimaat waar alleen de gezonde 
ondernemingen overeind blijven? Enzovoort. Hoe zinvol zo'n discussie misschien ook is, het risico is dat het
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verzandt in het innemen van standpunten en posities, en in het wederzijds 'eisen' van bewijslevering. Een 
manier om dit te vermijden is te kijken naar de onderliggende belangen (zorgen, wensen, behoeften) die (vaak) 
in conflicten een rol spelen. Zakelijke, relationele, financiële, en andere belangen, zoals de behoefte aan 
flexibiliteit, zekerheid, serieus genomen willen worden, niet onder de prijs willen contracteren, relatiebehoud, 
gezonde toekomst van de eigen onderneming, gelijk willen worden behandeld, etc. Belangen kunnen, zoals uit 
de moderne onderhandelingstheorie blijkt, de sleutel vormen voor oplossingen in wederzijds belang.

Vragen: Vindt u het zinvol om die onderliggende belangen te inventariseren? Zo 
ja, welke belangen spelen er volgens u (nog meer)?

Oplossingsrichtingen; ten tweede denken we (maar nog zonder kennis genomen te hebben van door u 
aangedragen andere oplossingsrichtingen) dat zelfregulering in combinatie met een effectief systeem van 
naleving, handhaving en conflictoplossing een optie is die de moeite waard is om verder uit te zoeken.

Het voordeel van zelfregulering is dat de degenen tot wie de code (of ander type zelfregulering) zich richt, 
invloed kunnen uitoefenen op de op te stellen normen, waardoor het draagvlak ook groter is. Samenwerking 
door verschillende 'bloedgroepen' - in ons geval afnemers en leveranciers - biedt bovendien kansen op het 
bereiken van belangenmaximalisatie, want men zal met andermans belangen rekening moeten houden wil 
men de eigen belangen opgenomen zien. Ook draagt de inbreng van actuele en specifieke kennis en ervaring 
bij aan de kwaliteit van de normen. Als het goed is sluiten de normen daardoor goed aan bij de behoeften van 
de betrokkenen en is vrijwillige naleving (zelfbinding) waarschijnlijker.

Maar, zoals hierboven al verwoord, zijn er ook nadelen aan zelfregulering. Veel hangt daarom af van de 
vormgeving. De Belgische en Engelse codes (plus andere bestaande gedragscodes en eventueel de Europese 
voor zover beschikbaar) kunnen als voorbeeld dienen voor het type code (UK: uitgebreide, verplichtende 
normering; België: beknopte regeling met vooral intenties en een enkele concrete norm; andere voorbeelden: 
best en worst practices).

Vraag: Is deze oplossingsrichting inderdaad de moeite van het uitzoeken 
waard? Zo ja, naar wat voor type code gaat uw voorkeur uit? Hoe concreter u 
hierover kunt zijn, hoe beter. Als u het niet de moeite van het uitzoeken waard 
vindt, heeft u dan een alternatief? Hoe ziet dat er concreet uit?

Ten derde zijn effectieve mechanismen voor naleving, handhaving en conflictoplossing nodig om zelfregulering 
succesvol te laten zijn. De onderstaande menukaart geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste 
mechanismes.
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Naleving

Implementatie van normen door
de onderneming in interne
processen (bijvoorbeeld
incorporatie van normen in
contracten en standaard
voorwaarden)

Informatieverstrekking (intern aan 
medewerkers, extern aan 
contractspartner, klanten, enz.)

Training (van medewerkers, 
Engeland: compliance officer)

Zelfrapportage (in jaarverslag 
en/of aan toezichtinstantie)

Handhaving Conflictoplossing
Door branche(s) zelf, bijvoorbeeld | Partijen zelf/zonder hulp
via een loket waar klachten 
gemeld kunnen worden of een 
commissie (België) die signaleert, 
klachten verzamelt, onderzoek 
doet, evalueert en rapporteert

Of onafhankelijk georganiseerd 
(bijvoorbeeld publiekrechtelijke 
adjudicator in Engeland)

Conflictclausule in contract; 
Interne klacht- of 
conflictprocedure

Tussenpartijdige conflictoplossing

Early Neutral Evaluation 
onafhankelijke neutrale derde die 
op verzoek van partijen een opinie 
geeft over een twistpunt
Mediation
Onafhankelijke neutrale
bemiddelaar die partijen faciliteert 
om gezamenlijk tot een oplossing 
te komen.
Hybride vormen 
Mediation-arbitration, minitrial, 
Minitrage (mengvormen van 
mediation/arbitration/trial, maar 
in Nederland weinig bekend)
Bovenpartîjdige conflictoplossing
Bindend advies
(expert, geschillencommissie)
Arbitrage
Arbiter (m.n. in bouwsector 
gebruikelijk)
Rechtspraak
(individueel/collectieve actie)

Samenvattend: er is een breed palet aan mechanismen voorhanden. Maar niet elk instrument is even adequaat 
om problemen aan te pakken. Daarom lijken one-size-fits-all oplossingen minder geschikt. Wanneer we 
bijvoorbeeld de menukaart iets verder zouden invullen, dan zouden we zien dat tussenpartijdige 
conflictoplossing in het algemeen weliswaar effectief is als het gaat om kosten (laag), doorlooptijden (kort), 
belangen (ook andere dan juridische), controle over proces (aan partijen) en uitkomst (m.n. in mediabon 
maken partijen zelf de oplossing) maar ineffectief is als het gaat om medewerking van de andere partij (kan 
geweigerd worden) en bindendheid van de uitkomst (contractueel en/of moreel maar niet direct afdwingbaar 
bij niet-nakoming). De rechter daarentegen is in het algemeen ineffectief als het gaat om kosten (hoog), 
doorlooptijden (lang), belangen (alleen juridisch), controle over proces (niet of nauwelijks) en controle op de 
uitkomst (geen) maar is effectief als het gaat om medewerking wederpartij (kan gedwongen worden te 
verschijnen of draagt de gevolgen bij verstek) en bindendheid van de uitspraak (titelverschaffing, direct 
afdwingbaar bij niet-nakoming).

Is er een alternatief voor one-size-fits all? Ter gedachtevorming een eerste aanzet die is ontleent aan de 
Engelse code: voorschriften uit de gedragscode dienen te worden geïncorporeerd in de schriftelijke 
overeenkomst; er dient een interne geschillenregeling te zijn; er is een zelfrapportageplicht en er is een externe 
toezichtinstantie waar anonieme klachten kunnen worden gemeld en die een eigen onderzoeksbevoegdheid 
heeft.

Natuurlijk is de Nederlandse situatie een andere. Maar het voorbeeld laat zien dat de sleutel waarschijnlijk ligt 
in een slimme mix van goed op elkaar afgestemde prikkels tot naleving, handhavingsarrangementen en 
conflictoplossingsmechanismen.
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Een dergelijke 'drietrapsraket' die implementatie van faire handelspraktijken in de werkprocessen van 
ondernemingen koppelt aan conflictpreventie en de-escalatie, en aan transparantie en druk van buitenaf kan 
wellicht de patstelling die we eerder constateerden doorbreken.

Vraag: Hoe zou uw ideale mix van handhaving en conflictoplossing eruit zien?
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AGENDAPUNT 3: HET VERDERE TRAJECT (12.00 - 12.30 UUR)

TRAJECT, COMMITMENT EN AFSPRAKEN

Het interactieve deel van het project is met deze focusgroepen van start gegaan. Ook is er al een 
werkconferentie gepland op 2 december aanstaande. Wat er in de tussentijd gebeurt, zal afhangen van de 
resultaten van de focusgroepen, van uw bereidheid om mee te doen en van uw mogelijkheden qua tijd en qua 
betrekken van uw achterban.

Onze rol is vooral faciliterend. Wij doen voorzetten, zoeken uit, brengen kennis in (juridisch, conflictoplossing, 
consensus building en negotiated rulemaking processen), maken verslagen, organiseren het proces en zorgen 
voor transparantie. Zodat er in december in ieder geval een eindresultaat in de vorm van een openbaar verslag 
ligt. Maar wij zijn niet de 'eigenaren' van het traject, noch hebben wij een voorkeur voor de richting die het 
uitgaat. Die bal ligt bij u.

Dus willen we graag tijdens het laatste uur met u de tussenstand opmaken. Is er bij u commitment aanwezig 
om dit traject in te gaan? Let wel; we bedoelen hiermee draagvlak voor het proces, niet voor de uiteindelijke 
inhoud. Waar zijn er zorgen, wat zou wat u betreft anders moeten om mee te willen doen?

En daarna verder afstemmen. In het worst case scenario - als er geen commitment blijkt te zijn - zullen wij zelf 
het voortouw nemen. Als er beperkt commitment is, dan gaan wij met die deelnemersgroep een verdere 
invulling aan het traject geven en presenteren die bevindingen dan tijdens de werkconferentie. Maar natuurlijk 
hopen wij op iets anders. Naar ons idee is de volgende stap prioritering en verdere concretisering van de 
problemen en de gekozen oplossingsrichting(en). Bij voorkeur in een dialoog met (vertegenwoordigers van) 
afnemers en leveranciers. Ook zouden wij graag enkele van u bij voorbereiding van de werkconferentie 
betrekken en een rol geven. Daarnaast denken we dat uw achterbannen moeten worden geïnformeerd en 
waar mogelijk al betrokken worden bij het traject. Hoe we dat concreet kunnen organiseren wordt besproken. 
Maar wij horen graag uw ideeën.
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ZWART

Rechtens niet toegestaan

9^

GRIJS

Onderhandeiïngsruïmte voor partijen, binnen |
grenzen van hét recht

CONTRACTSVOORWAARDEN

WIT

Het recht laat partijen vrij in.,

Forceren voor leverancier ongunstige prijs 
Doorschuiven eisen v. overheid door afnemer naar leverancier 
Doorschuiven financiële risico's van afnemer naar leverancier 
Bijdragen aan acties, etc. van afnemer 
Bedingen langere betaaltermijn door afnemer

Het opnemen van bedingen waarvan de 
inhoud strijdig is met art. 3:40 BW 
openbare orde en/of goede zeden 
c lijkt niet aan de orde

üSiSlilil

Ihhouds Tn istrijd met redelijkheid en 
billijkheid?
Art. 6:248 lid 2 BW
gezichtspunten: g:
o Aard en overige Inhoud van de overeenkomst; '?

p.a.: aard: zülvèr commerciële ovk, minder 
.^;?:ÿiîsnél:st rijd-metT&b' 
o wyze waorop de afspraak tot stand Is 

gekomen;
o.a.; (lang/ultgebreld) overlegd/onderhandeld 
over afspraak: minder snel strijd met r&b, 
jpenzljdlglot stand gekomen: eerderstfl|d met 
r&b

a ?;de Hoedanigheid van partijen en hun 
onderlinge verhouding; 
o.a.: (bijstand'van) professionele partijen; 
minder snelstrijd met r&b, grote 

jjfondernerning of klelne(re) onderneming
4

i o K aldé}maatschappelljke positie van partijen; ]

1? dei(dn)deskundlgheld van partijen en 
eventuélè bijstand van een deskundige derde; 
o.a.: (bijstand van) deskundige; minder snel ^

Contractsvrijheid
Vrijheid voor partijen om overeenkomsten 
te sluiten met welke partij, onder welke 
voorwaarden, met welke inhoud zij willen

y Bepalen prijs + prestatie 
(kernbeding)
ook ais prijs 'ongunstig' is voor leverancier

O
CT
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Inhoud (beding in) overeenkomst in strijd is 
met redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 
BW Mt

strijd met r&b
o strekking vön de afspraak en de mate woorto 
t 'pdrtijëri zicli'hlenmn bewust zijn; ï ? * ' 
6 de-.wedeaijds kenbare belangen van partijen; i 

O.3.; belang van leverancier om niét onder de 
'kostprijs te hoeven leveren, belang afnemer 
omsproducten voordelig aan te bieden 

o de óverige omstandigheden van hét geval 
o.a.tverzekerbaarheld van schade

t O'

r. j, t

INHOUD BEDINGEN 
IN ALGEMENE

VOOR WAARDEN/STANDAARDCONTRACTEN DIE 
MEERDERE MALEN WORDEN GEBRUIKT

• Inhoud algemene voorwaarden onredelijk I
bezwarend? ïI

I»|Att. 6:233ïsub)3 BW 
gezichtspunten:

»

1o Aard en overige Inhoud overeenkomst; î ÿ 
o Wijze van tot stond komen voorwaarden; f 

bià;: éénzijdig opgestèld: dan eerder > | 
dhrédelijk bezwarend

o wederzijds kenbare belangen van - V' 
partijen;

; ;b;3.:‘belang van het gebruik kunnen i 

(efficiëntie, marktwerking, zekerheid : |
tiB.Vi rechtspositie) Io : overige omstandigheden van het geval; ,

v' Inhoud (beding in) overeenkomst niet in 
strijd met redelijkheid en billijkheid



Gebruiken van algemene voorwaarden 
waarvan de inhoud onredelijk bezwarend is,"^ 
art. 6:233 sub a BW

(sneiler het geval wanneer het tegenover een 
Weini- isveiancier wordt ingeroapen)

een beding op grond waarvan het volledige 
bedrag moet worden betaald, ondanits dat de 
hipr tegen over staande prestatie nog met is 
verricht
een beding op grond waarvan de prijs steeds 
met ma:<imaal lOïs kan worden verhoogd en 
dat rle wederpartij steeds gehouden is deze 
verhoogde prijs te voldoen

lï|f - , - gebruikelijk binnen de branche t.a.v,
l?- ‘. risico-'en kostensprelding, grootte van
f-;. ^ ■ partijen, worden voorwaarden door
IV , -grote(re) onderneming gebruikt jegens

' , een-klelne(re) onderneming? Dan eerder
-'onredelIjk bezwarende algemene 
•voorwaarden '

»; » O.

Gebruiken van algemene voorwaarden 
waarvan de inhoud in strijd met redelijkheid 
en billijkheid is, art. 6:248 lid 2 BW 
bijv, evident onredelijk korte opzegtermijn, | 
evident onredelijk beding |

-gezichtspunten

■ • Algemene voorwaarden in strijd met 
redelijkheid en billijkheid?

‘ ;Art.6:248lid2BW 
I, Zie: bovenstaand kolom voor
iir-
>■..................................................

k.r ■■ ■
si;'" ■' ■
itÖ'

j:.

Het opnemen van bedingen die niet 
onredelijk bezwarend zijn

w V o
.%> Gebruiken van algemene voorwaarden die 

niet in strijd zijn met redelijkheid en 
billijkheid
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EENZIJDIG WIJZIGEN CONTRACTSVOORWAARDEN

• Eenzijdig wijzigen contractsvoorwaarden, 
zonder...

o grond in ovk

• Eenzijdig wijzigen contractsvoorwaarden, 
zonder...

o onvoorziene omstandigheden (art. 
6:258 BW)

• Wijzigen op , grond van onvoorziene 
omstandigheden?
Artr 6:258. BW..' ,

o Omstandigheid lag ten tijde Van 
•sluiten overeenkomst in de toekomst;

o is in ovk (eVt. stilzwijgend) rekening 
gehouden met deze omstandigheid?; 
bijv. clausule met wat er moet 
gebeuren als een brand In fabriek van 
leverancier uitbreekt

o instandhouding ovk kan door 
wederpartij rede'lijkerwijs niet worden 
gevergd

• Betreft een,uitzonderingssituatie 
Bijv. ernstige verstoring waardeverhouding 
tussen wederzijdse prestaties als gevolg van 
een exponentiële stijging van 
brandstofkosten ten gevolge van instorten 
zeer goed; beveiligd olieplatform

„ ........................

✓ Eenzijdig wijzigen op grond van ovk 
(bijv. indexeringsclausule, bepaling op 
grond waarvan aanpassingen in 
betalingstermijn mogelijk is)

✓ Eenzijdig wijzigen als sprake is van 
onvoorziene omstandigheden



PROBLEMEN ALS GEVOLG VAN ONTBREKEN 
SCHRIFTELIJKE OVK

Onzekerheid en onduidelijkheid 
Steeds opnieuw onderhandelen

EENZIJDIG BEËINDIGEN DISTRIBUTIE-OVK

In de meeste gevallen
• Eenzijdig beëindigen ovk, zonder... 

o regeling in ovk,
o in achtneming redelijke opzegtermijn

In sommige gevallen 
bijv, nadat omvangrijke investeringen 
zijn gedaan met oog op voortbestaan ovk, 
zoals omvangrijke aanpassingen aan 
machines om aan verpakkingseisen van 
afnemer te voldoen

• Eenzijdig beëindiging ovk, zonder... 
o vergoeden van schade

In uitzonderlijke gevallen
Bij zeer grote mate van afhankelijkheid,
extreem lange looptijd ovk

• Eenzijdig beëindigen, zonder... 
o zwaarwegende grond

■

Bepalen van de vorm waarin contract 
wordt gesloten; mondeling of schriftelijk, 
art. 3:37 lid 1 BW

✓

Opzeggen op grond van bepaling in ovk

Art. 6:248 lid 1 BW
Opzeggen met in acht neming redelijke 
opzegtermijn (die wederpartij voldoende 
gelegenheid geeft zich aan te passen op 
situatie na opzegging)
Richtlijnen redelijke opzegtermijn 
distributieovereenkomst:
1 maand opzegtermijn, per jaar 
contractsduur, correctie adhv mate van 
afhankelijkheid
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ZEER HARDE ONDERHANDEUNGEIM
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is

...

Onderhandelen zonder rekening te houden 
met gerechtvaardigde belangen wederpartij

'À S: ■ 3ÜîÂ'
in veel gevallen ’ "'-'S
Bestaan gerechtvaardigd vertrouwen in tot 
stand komen ovk 
Gezichtspunten, o.a.; 
o is vertrouwen mede ontstaan door 

(handelingen/mededelingen van) S 
afbrekendè partij, waaruit bestonden 
die handelingen en mededelingen; 
bijv. heeft een partij actief bijgedragen 
aan ontstaan vertrouwen door mede te 
delen dat de wederpartij de enige 
onderhandelingspartner was t.a.v. deze 
ovk, dan eerder gerechtvaardigd

• Tijdens onderhandelingen 
In alle gevallen 
o rekening houden met gerechtvaardigde 

belangen wederpartij
bijv. achterhouden van voor wederpartij f : " 
informatie, misbruik maken van 
informatieasymmetrie, verschil in 
deskundigheid/expertise, bewust verkeerde 
verwachtingen wekken

.................
~ S,

Contractsvrijheid staat voorop, in beginsel 
zijn partijen vrij onderhandelingen af te 
breken wanneer zij dit willen

Stevig onderhandelen, eigen belang 
voorop, maar rekening houden met 
gerechtvaardigde belangen 
onderhandelingspartij

Afbreken van onderhandelingen als nog 
geen gerechtvaardigd vertrouwen is 
gewekt dat een overeenkomst tot stand 
zou komen
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vertrouwen ' :
o bestond over de meest essentlëléSiÊ* 

ipuhten van contract ai 
overeenstemming; 

o belangen van afbrekende partij; 
bijv. lange onderhandelingen, ’ 
wederpartij wisselt steeds van .Si 
standpunt en voorwaarden en 
afbrekende partij heeft er geen 'Sï|,
vertrouwen meer in \'f,

o doen partijen al lang(er) zaken met S 
elkaar;
dan zal eerder gerechtvaardigd 
vertrouwen bestaan

o overige omstandigheden van het geval 
hoe is het gehele
onderhandelinsgproces verlopen %r'à‘

Afbreken onderhandelingen wanneer bij <il* 
wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen 
bestond in tot stand komen ovk en dat 

‘■mede is ontstaan door afbrekende partij

Zonder:
pjP Vergoeden van gemaakte kosten en 

eventueel gemiste kansen (negatief 
l^pjjcontractsbelang)
^^pln uitzonderlijke gevallen, zonder:

Vergoeden misgelopen winst (positief 
contractsbelang)

S' ■ ' '■

is. '' ' il
In sommige gevallen 
wel gerechtvaardigd vertrouwen in tot 
stand komen ovk, maar

'S Afbreken onderhandelingen en vergoeden 
gemaakte kosten door wederpartij 
In uitzonderlijke gevallen;
Afbreken onderhandelingen en vergoeden 
misgelopen winst, als gevolg van niet 
sluiten overeenkomst
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onvoorziene omstandigheden die niet voor 
rekening afbrekende partij komen hebben 
zich voorgedaan
bijv, onderhandelingen waren zeer
langdurig omdat steeds geen 
overeenstemming werd bereikt over
relevante punten, tijdens onderhandelen is 
de markt ingestort en lijdt een van de 
onderhandelingspartijen aanzienlijk verlies 
en het aangaan van de ovk, zou leiden tot 
faillissement van afbrekende partij

y Afbreken onderhandelingen als er wel 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, maar 
zich onvoorziene omstandigheden hebben 
voorgedaan
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TISCO, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems

Aan: Deelnemers Focusgroepen Naareen gedragscode eerlijke 
handelspraktijkenj?)

Geachte Dames en Heren,

Graag nodigen we u uit voor de focusgroepen die in het kader van het 
project "Naar een gedragscode eerlijke handelspraktijken?" worden 
georganiseerd.

Datum 
23 september 2011

Onderwerp 
Uitnodiging en agenda 

focusgroepen

Telefoon
013

E-mail
Buvf.n/

De bijeenkomsten vinden plaats op:

- Dinsdag 4 oktober van 9.30 - 12.30 uur met aansluitende lunch 
(focusgroep afnemers);
Vrijdag 7 oktober van 9.30 — 12.30 uur met aansluitende lunch 
(focusgroep leveranciers).

Plaats van handeling (met dank aan Mw. HUIBHI'^an VNO-NCW) 
is de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag, zaal 601, Zie voor de 
routebeschrijving http://www.vno-ncw.nl/contact/Pages/default.aspx

Agenda
Doel van beide focusgroepen is om samen met een kleine groep 
sleutelfiguren uit de agri-food en mode, textiel'en schoenen ketens:

1. De bestaande zorgen en problemen rondom oneerlijke 
handelspraktijken preciezer in kaart te brengen en te analyseren;

2. Oplossingsrichtingen en (eerste) draagvlak te verkennen;
3. Het interactieve traject toe te lichten, mate van commitment aan 

dit proces te toetsen en verdere afspraken te maken.

In bijlage 1 treft u ter voorbereiding een document aan dat als leidraad 
voor de te bespreken onderwerpen fungeert. Hierin zijn de drie 
agendaonderwerpen zo kernachtig mogelijk neergezet. Dat betekent 
overigens niet dat we pretenderen volledig te zijn of de 'juiste' kern te 
pakken te hebben! Het interactieve traject is bij uitstek bedoeld om u 
ruime gelegenheid te bieden om relevante informatie en input in te 
brengen en het proces verder mee te sturen. Dus mocht u van uw kant 
nog bespreekpunten willen aandragen, dan horen wij dat graag.

In het document staan een aantal vragen opgenomen. Het zou fijn zijn als 
u zich hierop goed voorbereidt zodat we tijdens de focusgroepen snel de

Postbus 90153 • 5000 LE Tilburg • Bezoekadres > Warandelaan 2 • Tilburg • Telefoon 013 466 91 11 
Bankrekening 45 50 46 042 • Girorekening 10 77 496 • www.tilburguniversity.edu
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diepte in kunnen en de beperkte tijd zo effectief mogelijk kunnen 
gebruiken. Bijlage 2 bevat een schema met de Juridische vertaling van de 
zorgen en problemen die bij agendapunt 1 worden besproken.

Van huishoudelijke aard: wilt u (voor zover u dat nog niet heeft gedaan) 
vóór 28 september doorgeven of en zo Ja, op welke dag u aanwezig zult 
zijn? Dit in verband met de catering en de aanmelding van personen bij 
de Malietoren. Aarzel ook niet om contact op te nemen als u nog andere 
vragen of opmerkingen heeft.

Tot slot kunnen wij melden dat de korte enquête die in een eerdere mail 
al werd aangekondigd inmiddels online staat op: 
www.tilburguniversitv.edu/tisco/handelspraktiiken Het zou mooi zijn als 
u uw achterban hierover wilt informeren.

Wij zien uit naar de ontmoeting op 4 en 7 oktober.

Met vriendelijke groeten, mede namens de andere leden van het Tisco- 
team.

pagina 2 van 2



Van:
s Verzonden: 

Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

4.11
Puvt.nl>

maandag 10 oktober 2011 9:53

voorlopig verslag + powerpoints 
focusgroep afnemers 04_10.pptx; Focusgroep 4_10_ op hoofdpunten.docx;
Contouren naar aanleiding van de eerste focusgroep.docx; focusgroep leveranciers 
07_10.pptx

Goedemorgen allen,

"MiÂÜàAtài besproken, bijgaand de powerpoints en concept-verslag !"• focusgroep t.b.v. onze besprekingZoals metj
morgenochtend. Aan het verslag van afgelopen vrijdag wordt nog gewerkt. 

Groet

Managing Director TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems) 
Tilburg University
P.0. Box 90153 
5000 LE Tilburg 
The Netherlands

. ^ @tilburguniversitv.edu

www.tilbureuniversitv.edu/tisco 
www.innovatingiustice.com 
.http://www.tilbureuniver5itv.edu/webwiis/show/?uid=
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Naar een gedragscode eerlijke 

handelspraktijken(?)

Focusgroepen 4 oktober - 7 oktober 2011

Tisco

WBaBSfKr-ïÆ;:: U.
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BESTAANDE ZORGEN EN PROBLEMEN

Onredelijke voorwaarden (...)
Eenzijdig wijzigen van contractsvoorwaarden (...) 

Verharding onderhandelingscultuur (...)
Afwezigheid van schriftelijke contracten (...)
Overig (...)

Vraag: Welke zorgen en problemen herkent u, en welke niet? 

Zijn er problemen die in het overzicht ontbreken? Wat houden 

ze precies in? Probeer zo concreet mogelijk te zijn.

T h - /■ V. t-



■rV î r;i' i:'' ,i'..................

Tilburg ♦ 4 University

INVENTARISATIE PROBLEMEN
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INVENTARISATIE PROBLEMEN

Verklaring (EIM) Structuur markt overcapaciteit aard producten. 

Verharding verhoudingen in keten. Crisis (vraaguitval) venture 

capitalist (korte termijn denken)
Vraag: is de patient wel echt ziek? Of is er een ontwikkeling die 

te verklaren is uit (zie boven). Wat zijn dan de alternatieven? 

Zoals: willen we die verharding tegengaan? Dichtregelen? 

Probleem concurrentie/prijsaanbod. Economische dynamiek 

(consument)
Spanning > Europese commissie functioneren retail markt follow 

up. Belang: vrijheid van contract, sprong naar klachten over 

dominatie in ketens, moet daar geen regelgeving voor komen.

^ï' I * r - /■ - i
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INVENTARISATIE PROBLEMEN

Waar ligt je keuze in die spanning? Angst voor dichtregelen? 

Bescherming
Is de juridische bril niet beperkt?
Wat is er aan de hand, in de praktijk ervaart men dit niet zo.
Is het ook niet heel erg sociologisch? Economisch? Politiek? 

Bedrijven herkennen zich er ook niet in. Men komt er altijd uit, er 

zijn bijna geen juridische procedures.
Dat maakt het ook wel complexer dan met een juridische bril 
naar dit probleem te kijken.
Leden: wij komen er altijd uit.

i t?' f.' i
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EIM resultaat van vele klachten. Eenzijdig wijzigen 

contractvoorwaarden wordt wel herkend. Plotseling condities 

eenzijdig wijzigen, “pakken op overschrijding voorwaarden, wat 

aanleiding was voor (bijvoorbeeld) boete, bonus, korting of 

wijziging”.
Toegevoegde waarde realiseren over en weer. Wil men dat niet, 

dan moetje afscheid van elkaar nemen. Dat is reeel handelen. 

Positief benaderen, veel gaat ook goed
Vrije marktordening. Tuinders (last van inkoopmacht) - 

europese retailers. Geen klachten als er prijzen goed zijn, wel 
als de prijzen slecht zijn.
Bedingen langere betalingstermijnen aan de orde in de crisis
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Van belang is; kan je het calculeren als er andere voorwaarden 

worden gesteld.
Bedrijven die alert kunnen reageren klagen niet.
Leden: geen aandacht voor code, leeft niet.
Aantal leden: wel probleem in relatie inkoper - leverancier. 

Mededingingsrechtelijk. Gaat om contractuele relatie. 

Wederzijdse relatie die belang hebben bij elkaar. Uitspreken dat 

je netjes met elkaar omgaat, waar je wederzijds belang bij hebt. 

Economische wind bepaalt ook.
EIM is aanleiding geweest voor vele klachten. Maar 

leidinggevenden vuren eenzijdige voorwaarden af (relatie 

inkoper - leverancier is misschien wel goed, maar)

T V Ç' “ "" ^... j ■ 7-
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Heel veel klachten. Hoeveel waren er dat dan? Wat voor soort?
Grote toeleveranciers stellen ook eisen
NI retail moeten soms ook dingen slikken
Het is niet alleen die hoofddirectie
Dingen gebeuren wel, dat hoeven we niet te ontkennen.
In hoeverre vind je dat dat oneerlijk is.
Framing: alleen wordt naar eindafnemer gekeken. “Klein zielig, 

groot graaier”. Voorstel: politiek antwoord. Wij willen geen code 

met gedoe, in de praktijk wil men er altijd uitkomen.
Consument is buiten beeld hier, als je een bijzonder product 

hebt, dan kom je wel binnen

8
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Grootschaligheid: wederzijdse afhankelijkheid switchen is niet 

zo makkelijk.afhankelijkheid is niet alleen een kwestie van groot 

en klein; kan ook om bijzonderheid product zijn “must have”.
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Juridische vertaling
Analyse van problemen door een juridische bril 
Onderhandelen in de schaduw van het recht

• Wat niet mag > zwarte lijst
• Wat wel mag > witte lijst
• Resteert: groot grijs gebied > recht: vooral open normen

Bijkomend probleem: effectieve conflictoplossing
• Angst om te klagen + angst zakelijke relatie te verliezen 

(toekomst eigen onderneming, etc.)
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Ehec crisis: vasthouden aan contract of 

soepel zijn en opnieuw onderhandelen. 

Force majeur situaties. Maar dan moetje die 

wel in kaart brengen, en per situatie 

waarderen. Wie zou dat moeten doen?
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Bilateraal oplossen of via een code? 

Institutionalisering, derde oordeel, lost dat
wel het probleem op



Tilburg ♦ ♦ University

♦

Oplossingsrichtingen

Optie mededingingsrecht
Optie zelfregulering (bijvoorbeeld gedragscode)
Optie effectieve(re) conflictoplossing i.c.m. of los van 

zelfregulering

- /■ - ft

• Vraag : kunt u zich vinden in deze opsomming? Ziet u nog andere 

oplossingsrichtingen die in dit traject meegenomen moeten 

worden?
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Andere oplossingsrichtingen, inventarisatie

Wat voor code? Business principles Eerlijke handelspraktijken
Voorbeeld case: fair produce keurmerk (laat weten: je houdt je 

aan de nederlandse wet etcetera)
Men wil een goede deal en het moet niet superingewikkeld zijn 

om dat te bereiken, en zijn wel wat grenzen, in de wet, fatsoen.
Wat is er zo verschrikkelijk aan een code? Er zijn al zoveel 
dingen waarmee je je moet bezighouden, (adm. Lasten, etc). 

Wat voegt het toe, wat word ik er wijzer van?
Als het maar niet te belemmerend is?
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Andere oplossingsrichtingen, inventarisatie

Er zijn problemen, er is behoefte aan handhaving dynamiek, 

inkaderen van grijze gebied/ hellend vlak. Omstandigheden van 

het geval. Is er behoefte aan inkadering van de open normen?
Angst: gedragscode is een papieren tijger?
Modelvoorwaarden ook papieren tijgers?
Slechte praktijken te distelleren uit de escalatie (case: 

zuivelproductent - superunie). In wiens belang is het om het in 

de krant te schrijven, (case: pijnenburg). Ruzies hoeven niet 

haar buiten. Uitzonderingen worden enorm uitvergroot. Normaal 
wordt het in de zakelijke relatie opgelost.
Maar algemeen gevoel...

Î iY r.' - / - f.
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Collectieve belangenbehartiging is nu niet 

mogelijk (door branche)
Er zijn veel gedragscodes. Probeer de 

excessen vast te leggen in een code. Leg 

vast hoe het zeker niet moet.
Extremen die wettelijk gesproken wel zijn 

toegestaan. Codes om voedselveiligheid zijn 

van een heel andere orde, kinderarbeid > 

van een andere orde?.

■H i w f: - /" - f.'



Wat zün dan die exo^ën^üneerlijke 

-ha^nde^spra•ktijken7waa•r”hebbenwe“het dan- 

over?
Als de ene partij zich moet houden aan, 

waarom dan de andere niet? Houden aan 

zekere discipline, moet voor alle partijen 

gelden.
Uitgangspunt: iedereen zou zich eraan 

moeten houden. “BV Nederiand code” 

Hufterigheid. Hoe ga je met elkaar om, 

zakelijk gezien. > wanneer wordt verharding 

hufterigheid? Het bestaat en we zijn nog niet 

heel veel verder>

T r - /■ -
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~Bti s i lYess "P r i n e ip^es—G rij s g e b ie d ““
gedragingen “fatsoen”. Wat heb je dan op 

terug te vallen. Media, naming shaming zet 

relatie op het spel. Idem rechter. Echt 

schending BW, maar die grensgebieden ... 

Iets hebben om op terug te vallen? 

Oplossingsrichting om uit te zoeken?

Wat kan je wel met elkaar afspreken? 

Eenzijdige voorwaarden, indien wederzijds 

geldt. Ook leveranciers hebben macht die ze 

ook uitoefenen
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Klagen of oplossingen creeren?

Is het je wat waard om gevoel van 

oneerlijkheid te kunnen pareren?

Serieus genomen voelen, zou een plus zijn 

Zou discussie kunnen verminderen.

BV Nederland Breed!!!!!!
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Busines■S“pr-if^eip^esT■0 verleg modek
(casuïstiek maatwerk). Als je vooraf al met 

elkaar principes bepaalt, kun je daarop 

steunen/terugvallen. Case: onbeperkte 

aansprakelijkheid. Poging doen om dat te 

omschrijven.

>i' Ih r - /• -

Er zijn al een aantal voorbeelden, kunnen we 

die eens bundelen.

Brusselse discussie. Levensmiddelenketen 

is er behoefte aan een Nederlandse versie?
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Nalevingsmechanisme?
Brussels traject: resulteert dat in iets? 

Wanneer? Voldoende draagvlak in europa?

Voorbeelden/menukaart van vormen van 

(zelf)regulering
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Contouren... problemen

Inkoopmacht? Ja, maar ook verkoopmacht

Vraag: Is het dan niet beter om in het vervolg te spreken over 

(on)eerlijke handelspraktijken?

• Het gesprek over problemen en oplossingen

• Vraag: praten over posities of over belangen? Welke belangen 

spelen er volgens u (nog meer)?
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Contouren...oplossingsrichtingen

• Zelfregulering (Belgische, UK codes als voorbeelden?) mits 

geopperde bezwaren ondervangen worden?

Î y c' - ii' - I

Vraag: is deze oplossingsrichting inderdaad de moeite van het 

uitzoeken waard? Zo ja, naar wat voor type code gaat uw 

voorkeur uit? Hoe concreter u hierover kunt zijn, hoe beter.

Als u het niet de moeite van het uitzoeken waard vindt, heeft u- 

dan een alternatief? Hoe ziet dat er concreet uit?
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Contouren.. .oplossingsrichtingen
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Contouren.. .oplossingsrichtingen

• Slimme mix van prikkels tot naleving, handhavings- 

mechanismen en conflictoplossing?

Vraag: Hoe zou uw ideale mix van handhaving en
conflictoplossing eruit zien?

• Conflicten worden opgelost, behoudens een aantal 
incidenten waarvoor de rechter aanwezig is.

• Goede onderhandelingspraktijken (voorbeelden via |j|||j|

• Conflictvoorkoming. > in en verkoopvoorwaarden staan 

vaak diametraal tegenover elkaar. Verkoopvw delven vaak 

onderspit.
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Speireglement ?tfêft^j;1â^îkkeld, maar dit
kan4A/eJ/niet--....... .....*__ _
case: boetebepalingen in inkoopvw.

Kosten bureaucratie. Anonieme meldingen 

een no-go, naming & shaming houden we 

ook niet van. Doos van pandora, 

(concurrenten onderling kunnen elkaar, 

enorme handhavingslasten, moetje allemaal 

onderzoeken) geen fishing operations. 

Toezichthouders willen ook graag hun 

bestaansrecht bewijzen. Alleen als er iets 

wordt uitgezocht als er ook echt een klacht
I ' ii 26

ligt.
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Tilburg University

Wie commiteert zich aan zelfregulering? Wij 

gaan onze leden niet binden aan een code.

NEN-register (ABU)
Keurmerkachtige/register-achtige
mechanismen.
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Het verdere traject

Tussenstand?
• Is er draagvlak voor het proces?

Ja al was het maar om discussie beëindigen als 

belang/eindproduct?
• Hebben we een keuze? Ja want we hebben ook 

bepaalde wensen.
Als dit in de keten een reele vraag is, dan elkaar serieus 

nemen en met elkaar in gesprek gaan
• Positieve benadering excessen bestrijden

• Wensen?
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Praktijkervaringen (H?)
7 oktober werkgroep verkoopmacht 

niet een levensmiddelen keten voor de
àW.

amm
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Het verdere traject

Verdere afstemming
• Prioritering en concretisering van problemen en 

oplossingsrichtingen
• Voorbereiding werkconferentie
• Achterban informeren, raadplegen en betrekken
• Publiciteit
• Andere ideeën?

• Bedrijven zelf
• Politici? > later...

ï {-i i'. ~ /' - 'P.' Î
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'"Van:
Verzonden;

'’^Aan:
CC:
Onderwerp;
Bijlagen:

4.12

^nderdag 17 november 201115:06
? uvt.nl >

RE; zaal doorgeven
OKlnemerslUa Ronde Tafel 2 December.doo; Voorlopig Programma Ronde 
lafel.docx

Bijgaand.

lerm^^Tdet. we b'eC:: llelot/rri?'"*' i'

Groet,
From: |j|
Sent: don 
To:
Cc: r'Ä^^|mw 
Subjert: FW: zaal doorgeven

Hi'

[mailto:l 
:36

Bminez.nn

r _«ü
^memolSS ™'rgen",ó°e°''‘’'''' je mij die willen toesturen?

Dankjew^en vriendelijke groet,

Van: mw.
Verzonden: woensdags nowm5eT2011 is-54 
Aan: St-"

^
Onderwerp: FW: zaal doorgeven 

Hoi I

Bijgaand: we zitten In hel Auditorium bij Agentschap NL/EVD^ Het adres is Juliana van Stolberglaan 148, Den Haag.

K ïï l?ssi«tiï wïten^k"h3eeralntêf



b:S^ W SSSe^SSInadoorgegeven, alsook welke fadlileiten Je wil, gebruiken (beamer e,o),

M--'
Bel gerust als je e.e.a. wilt doorspreken.

Groet,

Verzonden: woensdag 16 november 2011 15:22
a|BB jiB »

Onderwerp: zaal dooreen ^

''''''■''j van de EVD etc doorgeven? Dat heeft ze nodig voor het programma.

Groet,

i r; J ■

Ji d 'I.l .r,-,, jr „
.. '.ril Üv Ie -Mr- rr,,n.;v! ir, r,., .

'Jv': M' vv I ii vj^, :w^' Jv .'O!',.;•• ;i;r: i S .

1 ,r "M = V'i:- ^,cf.1 ‘ ‘ \ .-r

'■ ■ ^ ,r C j.- ? I i-S'.’i'-e:i, ^ r-„
}; .- r!,..o. jh- U-

= ' i-i-.-r.;: •:,-:..irr i .t ’kU-.v..'.'.)--.

f.::. - ,i.r .1- ^ v^;r.
^ '' i .: ■:■ . in-.), iU- -

• '• ■ •.',^:-';;^p v.t '■> ■ -.•-■'-k-'o ' s.r' •r'.:.^.;
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Voorlopig programma Ronde Tafel 
Vrijdag 2 december Den Haag

Themarverkenning van oplossingsrichtingen en draagvlak voor business principles

09.30 uur

10.00 uur

10.15 uur

10.40 uur

11.10 uur 

11.20 uur

12.00 uur

12.15 uur

13.00 uur

13.30 uur

14.15 uur

14.30 uur 

14.40 uur

15.00 uur

16.00 uur

Ontvangst en koffie 

Opening
Directeur Generaal Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Waar staan we nu?
Overzicht van 'Common ground & Challenges' zoals in het voorafgaande 
verzameld met reacties van de deelnemers

Lezing mw.
Onderhandelen over Business Principles 

Koffie

Break out sessie
Ontwerpopties voor business principles (o.h.v. menukaart)

Terugrapportage (plenair)

Lunch

Naleving, handhaving, conflictoplossing
Wot als er problemen ontstaan? Terms of Reference als mogelijk spoorboekje

Break out sessie 

Terugrapportage (plenair)

Koffie

Praktijkcase 
Belgische spreker

Waar staan we na vandaag?
Naar aanleiding van de oogst van de dag afsluiting van dit voorbereidende 
traject en mogelijke scenario's.

Afsluitingen borrel

wmmmmw«



M'
r>:'

KJ
•ÇP 4.12b

Deelnemerslijst Ronde Tafel

Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.|

Dhr,
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Mw.
Mw.
Dhr,
Mw.
Dhr.

(VNO-NCW)

(Vereniging van Importeurs Verre Oosten)
(CBl)

(Raad Nederlandse Detailhandel)
(Frugiventa)
(FNLI)

(LTO)
(FGHS)

(Modint)
|{NVG)

(Vereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken (VIP). 
|(Federatie Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten)
(NVKT)

(Koninklijke Horeca Nederland)
Vakcentrum Nederland)

(Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)

(ACB Foundation, spreker)
(Belgische Boerenbond)

EL&I en Tisco teams
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

Dep Z5/;i 

4.13

TER INFORMATIE

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota Voorbereiding overleg over opening Conferentie 
Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken

Paraaf Paraaf

directeur MC

DIrectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Aanleverpunt
B/212

18 november 2011

ETM/MC/ 11164577

Informatiekople aan
Secr
MTMC

Bljlage(n)

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Eerder heeft u aangegeven bereid te zijn de Conferentie Gedragscode Eerlijke 
Handelspraktijken te openen, Gelet op de beperkte belangstelling van afnemers, is 
besloten de conferentie om te vormen tot een Ronde Tafel. Hieraan zullen, 
inclusief organisatie, circa 25 personen deelnemen.

Bespreekpunten
Graag bespreken wij uw mogelijke rol bij de Ronde Tafel. Ook willen we een 
aantal terugvalopties bespreken voor het geval dat een gedragscode op basis van 
zelfregulering niet haalbaar blijkt te zijn.

Toelichting

Ronde tafel bijeenkomst
De voormalig minister van EZ heeft in oktober 2010 toegezegd dat EZ de 
totstandkoming van een gedragscode ‘Eerlijke handelspraktijken' zal faciliteren, 
waarbij zelfregulering het uitgangspunt is. Aanleiding voor deze toezegging waren 
klachten van kleine leveranciers over 'misbruik van inkoopmacht' door grote 
afnemers. Het onderzoeksinstituut TISCO heeft in opdracht van EL&I de 
begeleiding van het traject tot totstandkoming van een gedragscode ter hand 
genomen. In oktober heeft een tweetal focusgroepen plaatsgevonden. Uit deze 
focusgroepen werd het beeld bevestigd dat de leveranciers overwegend positief 
zijn over een gedragscode, maar dat de afnemers zichzelf niet als 
probleemeigenaar zien.

j. Omdat een conferentie, juist gericht zou zijn op een debat tussen 
afnemers en leveranciers, acht TISCO een conferentie in de oorspronkelijke opzet

Pagina 1 van 2
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Oirectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Notanummer
niet haalbaar. Hierop heeft TISCO voorgesteld.om de conferentie om te vormen etm/mc/ meas?? 
tot een Ronde Tafei. Het primaire doel van deze Ronde Tafel is om de weerstand 
van de afnemers te adresseren en te bezien of nog enige beweging mogelijk is.

Terugvalopties
Mede met het oog op de Ronde Tafel heeft TISCO aan EL8J gevraagd de 
alternatieve scenario's zo concreet mogelijk neer te zetten om op die manier 
beweging te forceren. Aangezien de toezegging van de minister is om de Kamer 
na het kerstreces te Informeren, willen vye graag bespreken welke terugvalopties 
in beeld komen, mocht een gedragscode niet haalbaar blijken. Gelet op de 
complexiteit van naleving, handhaving en conflictoplossing en op de kritische 
houding van de afnemers, is die mogelijkheid reëel. Op het moment dat een 
gedragscode geen geloofwaardige oplossing voor oneerlijke handelspraktijken kan 
bieden, is daarmee de weg van vrijwilligheid en zelfregulering afgesloten en is het 
aan de overheid eventuele oplossingen vorm te geven. We zien op dit moment 2 
opties, waarbij de optie wetgeving op meerdere manieren kan worden ingevuld.

1. Afwachten tot in de loop van 2012 duidelijk wordt of een inventarisatie door 
de Europese Commissie zal leiden tot Europese regelgeving.

2. Wetgeving
a) Het van toepassing maken van delen van de Wet Oneerlijke 

Handelspraktijken op kleine ondernemingen (de Wet ziet nu alleen op 
consumenten) of een Fair Trade Act Invoeren zoals in sommige Oost- 
Europese landen is ingevoerd,Op de naleving van de wet zou bestuurlijk 
toezicht moeten worden gehouden. Deze optie is ingrijpend, maar sluit 
aan bij het probleem van oneerlijke handelspraktijken.

b) Het opnemen van een verbodsbepaling in de Mededingingswet die 
aangrijpt op misbruik van economische afhankelijkheid. Een aantal landen 
heeft een dergelijk verbod. De ervaring leert dat een dergelijk verbod in 
de praktijk echter slechts een beperkt effect sorteert.

Bijlagen
1. Concept-programma Ronde Tafel 2 december as.
2, Lijst genodigden

Pagina 2 van 2
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Eski, S. (Sharise) 4.14
Van:

'verzonden:
Àan:

CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

5uvt.nl >
vrijdag 18 november 201116:36

g@vno-ncw.nl; ^@vbz.nl; JJ|@vno-ncw.nl; 
l@wispa.nl; |||mm|[g)hetnetnl; |j^H|jj|j|||^@khn.nl; 

j@vakcentrum.nl; m||||@|m|H||||g.demon.nl;
5ltonoord.nl; ^^^^HH^^H®dedetailhandel.nl;

l@planet.nl; m||@pdcg.nl; §H@nvktnl; ||||j||@fghs.nl; 
l@frugiventa.nl; |^^|^|@modint.nl; ^^^BIHHH@^orne.nl;

l@cbl.nl;

@boerenbond.be

Uitnodiging Ronde Tafel ihkv het traject Naar een gedragscode eerlijke 
handelspraktijken(?)
Uitnodiging Ronde Tafel 2.12.11.docx; Bijlage 1 Ronde Tafel Opties en 
voorbeelden.docx; Bijlage 2 Resultaten_Enquete.docx

Geachte dames en heren,

Bijgaand treft u de uitnodiging, het programma en de stukken aan voor de Ronde Tafel die op 2 december 
aanstaande in het kader van het traject 'Naar een gedragscode eerlijke handelspraktijken' plaatsvindt.

Enkele van de genodigden schuiven voor het eerst aan. U ontvangt begin volgende week de stukken van 
eerdere bijeenkomsten, zodat u in ieder geval bij kunt lezen.

Met vriendelijke groet.

Managing Director TISCO (Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution 
Systems)
Tilburg University 
P.0. Box 90153 
5000 LE Tilburg 
The Netherlands
h-3113—/4-316MB4I 

mm^^m^^tilburguniversitv.edu 
www.tilburguniversitv.edu/tisco 
www.innovatingiustice.com
http://www.tilburguniversitv.edu/webwiis/show/2uid4



4.14a

i

'Ï^ISCO, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems

Aan: Genodigden Ronde Tafel in het kader van het traject Naar een 
gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)

Geachte Dames en Heren,

Graag nodigen we u uit voor de Ronde Tafel op vrijdag 2 december 
aanstaande. Aanvankelijk was deze bijeenkomst bij u aangekondigd als 
een werkconferentie. We hebben er echter voor gekozen om de 
bijeenkomst wat kleinschaliger te maken vanwege de geringere 
deelname van de vertegenwoordigers van afnemerszijde. Dit leek ons 
voor het evenwicht (getalsmatig toch in het voordeel van de leveranciers) 
noodzakelijk.

De Ronde Tafel vindt plaats bij Agentschap NL/EVD, Juliana van 
Stolberglaan 148 Den Haag, in het Auditorium. Zie voor de 
routebeschrijving:
httD://www.aeentschaDnl.nl/oreanisatie/routebeschriiving-en-adres-
vestigine-den-haag-nl-evd-internationaal

Bijgaand treft u het programma en de lijst van genodigden aan. In de 
bijlagen vindt u verder het 'huiswerk' dat uit de focusgroepen is gekomen 
(bijlage 1) en de voorlopige resultaten van de (niet representatieve) 
online-enquête die de afgelopen weken op de Tisco-website heeft 
gestaan.

Mocht u nog wensen of vragen hebben ten aanzien van het programma, 
dan horen wij dat graag! In verband met de catering zou het fijn zijn als u 
uw deelname even aan Hlli H HIHI wilt bevestigen 

l@uvt.nl).

Graag tot 2 december!

Met vriendelijke groeten, mede namens het Tisco-team,

Datum 
18 november 2011

Onderwerp 
Uitnodiging en programma 

Ronde Tafel

Telefoon
013

E-mall
t@uvt.nl

Postbus 90153 • 5000 LE Tilburg ■ Bezoekadres > Warandelaan 2 • Tilburg • Telefoon 013 466 91 11 
Bankrekening 45 50 46 042 ■ Girorekening 10 77 496 • www.tilburguniversity.edu
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Programma

Verkenning van oplossingsrichtingen en draagvlak voor 
business principles

09.30 uur 

10.00 uur

10.15 uur

10.40 uur

11.10 uur 

11.25 uur

12.15 uur

13.15 uur

13.40 uur

14.15 uur 

14.30 uur

15.10 uur

16.00 uur

Ontvangst en koffie .

Opening
Directeur Generaal Ministerie van EL&I

Waar staan we nu?
Dialoog met deelnemers naar aanleiding van de 
'Common Ground & Challenges' zoals in het 
voorafgaande traject verzameld

Onderhandelen over Business Principles 
Mevrouw mr. HHHHHHBI' Acb Foundation

Koffie

Break out sessie met plenaire terugkoppeling 
Ontwerpopties voor business principles (bijlage 1)

Lunch

Naleving, handhaving, conflictoplossing 
Terms of Reference als mogelijk spoorboekje bij 
problemen 
Prof.mr. I Tisco

Adviseur Hoofdbestuur
Praktijkcase: België 
De heer W 
Belgische Boerenbond

Koffie

Break out sessie met plenaire terugkoppeling 
Terms of Reference (bijlage 1)

Waar staan we na vandaag?
Naar aanleiding van de oogst van de dag afsluiting 
van dit voorbereidende traject en mogelijke 
scenario's

Afsluiting en borrel
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Lijst van genodigden

Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.
Dhr.

(Nederlandse Verbond van de Groothandel) 
(Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie) 

(VNO-NCW)
(Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) 

(Federatie Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten) 
(Land en Tuinbouw Organisatie LTO)

(Koninklijke Horeca Nederland)
(Vakcentrum Nederland)

(Vereniging van Importeurs Verre Oosten)
(Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
(Land en Tuinbouw Organisatie LTO)

(Detailhandel Nederland)
(Federatie Nederlandse Speelgoedleveranciers) 

(Nederlandse Vereniging van Kleding en Textielagenten) 
(Vereniging van importeurs en producenten van 

gedistilleerde dranken (VIP).
VHHH (Brancheorganisatie van Sportleveranciers FCHS) 
tBHBHi (Frugiventa)

Dhr. (Modint)

(Acb Foundation) 
(Belgische Boerenbond)

i
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Opties voor zelfregulering
Uit het verslag van de focusgroepen; "Nader te onderzoeken: Bestaande voorbeelden en vormen/opties voor zelfregulering in kaart brengen, inclusief 
Engelse, Belgische voorbeelden en Europese food chain code. Tisco onderzoekers pakken dit op."

Gedragsregels in codes en andere vormen van zelfregulering verschillen in mate van concreetheid en verbindendheid.

Vrijblijvend - richtinggevend
Streefnormen voor gedrag 
zoals principes, waarden, ambities

Concreet - verplichtend 
Concrete, inhoudelijke 
normen die gedrag 
voorschrijven

Onderstaande tabel geeft per (deel)probleem {zoals geïdentificeerd in het EIM-rapport en/of in de focusgroepen) opties voor en voorbeelden van 
zelfregulering. Zoals u kunt zien bevat de Engelse Code vooral concreet-verplichtende normen. De Belgische code en de 'Brusselse' Principles bevatten 
zowel streefnormen als concreet-verplichtende normen. Met name de problemen

Problemen V
Waarden

L. Lp Gedragscode, aanbevelingen 
Rbr agro-food keten 2010,................

Partijen gedragen zich als partners in 
het streven naar een duurzame 
ontwikkeling van de keten.

rlFN The Groceries Market 
Investigation Order 200?

mr: PPrincipies of Good Practice 
Food Sugply Chain Draft 26/07/2011

Onredeiijke voorwaarden

Retailer must at all times deal with its 
Suppliers fairly and lawfully (.) in good 
faith, without distinction between 
formal or informal arrangements, 
without duress and in recognition of 
Supplier's need for certainty as 
regards to risks and costs of trading, 
particularly in relation to production, 
delivery and payment issues.

Parties take into account (...) the 
overall sustainability of the supply 
chain in their B2B relations.
Should deal with each other 
responsibly, in good faith and with 
professional diligence.

Example unfair practice: imposing 
general terms and conditions that 
contain unfair clauses.

Q)



-Meebetalen promoties, kortingen, 
aanpassingen, productbederf...

-Ongunstige leveringsvoorwaarden 
specificatie, aflevertijd

-Boetebedingen

?; “ / - >

No obligation to contribute to 
marketing costs, buyer visits, 
packaging design, consumer/market 
research, opening/refurbishing store, 
hospitality staff (unless provided for in 
Supply Agreement).
No payments for shrinkage.
No payments for wastage (unless 
negligence or default of S. or in Supply 
Agreement).
No payments for better positioning of 
goods (unless in relation to a 
promotion).
No predominantly funding of the costs 
of a promotion. Reasonable notice in 
writing If payment is required.

Examples of unfair practices on listing 
fees; entrepreneurial risk allocation.

Examples of unfair practices on 
early/late delivery and reception of 
goods.
Examples of unfair practices: 
Contractual sanctions are applied in a 
non-transparent manner and are 
disproportionate to damages 
suffered.
Sanctions are imposed without any 
justification in the agreement or the 
applicable law.
If a party fails to meet its obligations, 
contractual sanctions are applied in a 
transparent way, in respect of the 
agreement and proportional to the 
damages.
Contractual sanctions are agreed in 
advance, are proportionate for both 
sides and are applied in order to 
compensate damages.
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-Doorschuiven risico's zonder 
compensatie

-Onbeperkte aansprakelijkheid

Eenzijdig wijzigen
-Zonder reasonable notice of zonder 
compensatie

Wijzingen met terugwerkende kracht

Compensation for forecasting errors 
(unless good faith/due care following 
consultation with S. or provided for in 
Supply Agreement).

Partijen leggen geen eenzijdige 
wijzigingen van contractvoorwaarden 
op.

A Retailer must not directly or 
indirectly require a Supplier to change 
significantly any aspect of its supply 
chain procedures during the period of 
a Supply Agreement unless that 
Retailer either:
(a) gives Reasonable Notice of such 
change to that Supplier in writing; or
(b) fully compensates that Supplier for 
any net resulting costs incurred as a 
direct result of the failure to give 
Reasonable Notice
If a Retailer has the right to vary a 
Supply Agreement unilaterally, it must 
give Reasonable Notice of any such 
variation to the Supplier

Example of unfair practice: transfer of 
unjustified or disproportionate risk to 
a contracting party.

All parties should bear their own 
appropriate entrepreneurial risks. 
Unilateral change to contract terms 
shall not take place unless this 
possibility and its circumstances and 
conditions have been agreed in 
advance.
The agreements should outline the 
process for each party to discuss with 
the other any changes necessary for 
the implementation (...) or due to 
unforeseeable circumstances (...). 
Example of unfair practice: 
unilaterally ending without notice or 
unreasonably short notice period and 
without objectively justified reason.

A Retailer must not vary any Supply 
Agreement retrospectively, and must 
not request or require that a Supplier 
consent to retrospective variations 
(...).
A Retailer may make an adjustment to 
terms of supply which has retroactive 
effect where the relevant Supply 
Agreement sets out clearly and 
unambiguously (a) any specific change 
of circumstances being outside the 
R.'s control) (b) detailed rules for 
calculating the adjustment.
No requirement to participate in

Example unfair practice: non
contractual retroactive unilateral 
change in the cost or price.
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Betalingstermijn
-Verlenging of beperking tot specifiek 
tijdstip
Afwerigheid van schriftelijke 
contracten

promotion where this would entail a 
retrospective variation.

Kopers leven de contractueel 
overeengekomen (of wettelijke) 
betalingstermijnen na.
Partijen stellen een schriftelijke 
overeenkomst op met duidelijke 
voorwaarden (...) waarvan beiden 
vooraf kennis kunnen nemen.

Verharding onderhandelingscultuur
-Dreigementen, de-listing

-Most favoured nation clause

Informatieverstrekking

No delay in payments.

All the terms of any agreement with a 
Supplier (...) are recorded in writing, 
as well as any subsequent contractual 
agreements or arrangements made 
under or pursuant or in relation to 
that agreement. Supplier has a 
written copy of the Supply Agreement 
and of all terms and conditions (...). 
Subsequent oral agreements must be 
confirmed in writing by Retailer._____

Agreements should be in writing (...), 
should be clear and transparent, and 
cover as many relevant and 
foreseeable elements as possible, 
including rights and procedures of 
termination.

De-listing only for genuine 
commercial reasons.
Reasonable notice prior to decision to 
de-list including written reasons.

Partijen wisselen algemene 
marktinformatie en consumptietrends 
uit zodat verkopen aanbod beter kan 
afstemmen, diversifiëren of 
converteren.

Niet nakomen overeenkomst

Provision of notice to the S. that the 
R. not to directly or indirectly to 
require actions by the Supplier in 
relation to marketing costs, wastage, 
payments, promotions, changes to 
supply chain procedures, and tying.

Examples on threatening business 
disruption.

Example unfair practices; Imposing a 
contractual clause guaranteeing that a 
market operator will receive terms at 
least as favourable as those provided 
to any other market operator, without 
taking into account whether 
purchases or services are comparable 
(...) Parties should take reasonable 
care to ensure that the information 
supplied is correct and not misleading. 
Confidentiality of information must be 
respected (...).

Agreements must be complied with.
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Opties voor naleving, handhaving en conflictoplossing
Ult het verslag van de focusgroepen: "Op welke manieren (anders dan door binding via ondertekening) kan de (ev.) op te stellen zelfregulering legitimiteit 
krijgen? Geen administratieve lasten of toename bureaucratie. Gedeeld belang om bij signalen in de keten met elkaar om tafel te gaan, in plaats van 
eenzijdige mededelingen te doen. Er lijkt draagvlak voor (...) een keurmerkachtig mechanisme. Maar ook zijn er verschillende ideeën of naleving en 
handhaving moet worden georganiseerd en zo ja hoe. Afnemers gaven aan: geen binding van leden, geen anonimiteit, geen naming & shaming. Leveranciers: 
onafhankelijke Ombudsman, mogelijkheid om via brancheorganisatie te klagen (anoniem, maar zie nuancering)). Tisco onderzoekers nemen op: bestaande 
voorbeelden van en (waar mogelijk) ervaringen met naleving, handhaving en conflictoplossing in kaart brengen (verzameling van 'terms of reference' die in 
eerste instantie beschrijven WAT er moet gebeuren in geval van problemen i.p.v. te bepalen WIE dat moet doen)".

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mechanismen voor naleving, handhaving en conflictoplossing zoals opgenomen in de Belgische en Engelse 
codes. In de draft Principles zijn (nog?) geen mechanismen opgenomen.

Mechanismen die naleving stimuleren Vrijwillige en individuele toetreding
Publiek maken van een "verklaring van faire relaties tussen 
aanbieders en kopers" waarbij naar code wordt verwezen.
Transparantie
Sectororganisaties maken transparant welke leden de code 
onderschrijven.
Comply or explain
Afwijken van code mogelijk indien beleid dienaangaande 
wordt toegelicht.

Duty to incorporate Code in Contract
(...) Retailer must not enter into or perform any Supply 
Agreement unless that Supply Agreement incorporates the 
Code and does not contain any provisions that are 
inconsistent with the Code.
Obligations to inform Supplier
About the Code Compliance Office; The Ombudsman; 
Feedback mechanism; Procedures relating to de-listing; 
Dispute resolution procedure.
Duty to train staff
Copy of Code to Buying team members + duty to (re)train 
staff.
Feedback mechanism
Supplier can provide feedback to the Retailer on the 
Supplier's relationship with the Buying Team and the 
compliance with the Code.
Compliance Officer
Duty to appoint in-house Code Compliance Officer.
Annual Compliance Report
Duty to submit and have approved annual report by 
Retailer's audit committee.
A summary of the annual compliance report must be
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included in the Designated Retailer's annual company 
report.

Mechanismen voor beheer, toezicht en Beheer code Monitoring & Reviewhandhaving Door comité samengesteld uit vertegenwoordigers 
sectororganisaties.
Jaarlijks verslag
Door comité, generiek zonder individuele namen.
Informeren van Minister en administratie.

Duty of Retailer to give Information to the Office of Fair 
Trade (OFT).
Annual Compliance Report
Code Compliance Officer delivers an annual compliance 
report to the OFT, copied to the Ombudsman {...).

Mechanismen voor conflictoplossing Overlegmodel
Partijen kiezen resoluut voor het overlegmodel als 
strategie om onenigheden weg te werken. 
Klachtbehandeling
Geen individuele klachtbehandeling.
Mediation
Partijen erkennen mogelijkheid tot beroep op mediabon 
met akkoord van beide partijen over naam mediator.

Duty to negotiate
A Retailer must negotiate in good faith with a Supplier to 
resolve any dispute arising under the Code.
Review mechanism
Retailer should allow a Supplier to escalate a decision of a 
Primary Buyer (including a decision to De-list) to the Senior 
Buyer for review.
Wanneer is er sprake van een geschil?

«................... .............. ...... ..... «VIIV.II CJinforms the Code Compliance Officer that the Supplier 
believes that the Retailer has not fulfilled its obligations 
under the Code, and that the Supplier wishes to initiate the 
dispute resolution procedure (...).
Retailer must submit to arbitration 
If any Dispute is not resolved by the parties to the 
satisfaction of the Supplier within 21 days from the date 
the Dispute arises, then at any time during a period 
expiring four calendar months after the Dispute arises the 
Retailer will submit to an arbitration request made in 
writing by the Supplier (...).
Binding decision
The decision of the arbitrator will be binding and final on 
both the Retailer and the Supplier, with the exception that 
either party may appeal (...).
Cost of arbitration
All costs of the arbitrator will be borne by the Retailer, 
unless the arbitrator decides that the Supplier's claim was 
vexatious or wholly without merit (...).
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4.14aII
Welke problemen bent u in de afgelopen 3 jaar tegengekomen?

Ontbreken van een schriftelijke overeenkomst

Te harde onderhandelingen (slikken of stikken)

Onredelijke leveringsvoorwaarden (opleggen van 
zeer nauwkeurige specificaties, leveren op een...

Eenzijdig wijzigen van leveringsvoorwaarden

Eenzijdig verlengen van betalingstermijnen

Eenzijdig opleggen van financiële bijdragen (bijv. 
bonusregeling, investeringsbijdrage, bijdragen...

Eenzijdig opleggen van kortingen

Forceren van een evident ongunstige prijs

Hoogte van de geëiste kortingen/ financiële 
bijdragen
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Wat voor actie heeft u ondernomen om het probleem op te lossen?

u Agrifood 
Leveranciers 

r: Agrifood AfnemersIk heb niets gedaan en de nieuwe 
condities geaccepteerd

Mode Leveranciers

I Ik ben opnieuw gaan onderhandelen

Ik heb de nieuwe condities niet 
geaccepteerd

s: Mode Afnemers

■ Overig

Ik heb stappen ondernomen

Een combinatie van bovenstaande 
acties
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Wat was de uitkomst van uw actie?

Ik heb helemaal gekregen wat ik 
wilde

Ik heb niet helemaal gekregen wat 
ik wilde maar ik ben al met al wel 

tevreden met de uitkomst

Ik heb helemaal niet gekregen wat 
ik wilde

iiiüiü üüii
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I Agrifood 
Leveranciers 

= Agrifood 
Afnemers 
Mode
Leveranciers 
Mode Afnemers

■ Overig

Heeft uw actie nog effect gehad op de relatie met de afnemer/(toe)leverancier?

Geen effect: alles blijft zoals het 
was

Ik doe in de toekomst geen 
zaken meer met de 

afnemer/(toe)leverancier

De afnemer/(toe)leverancier 
doet in de toekomst geen zaken 

meer met mij

ii Agrifood 
Leveranciers 

= Agrifood Afnemers

Mode Leveranciers

s? Mode Afnemers

■ Overig
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4.15

Deelnemerslijst

Deelnemer Functie Bedrijf
de heer Algemeen directeur VNO-NCW
MODE, TEXTIEL, SCHOEISEL ~~
de heer Algemeen directeur Du Pon & De Bruin BV
de heer Algemeen directeur Interstar Modes BV

heer CEO Hema
de heer CEO V&D
de heer |||j|^^|| CEO Bijenkorf
de heer CEO Etam Groeo
AGROFOOD • -------------------------------
de heer algemeen directeur Henri van de Bilt Vleeswaren
de heer ||jj||jj^^mj|| Algemeen directeur Concorp
de heer Algemeen directeur Quality Pastriesde heer IBI^^B Directeur Superunie
de heer BBI^^B CEO Jumbo Supermarkten
de heer B^^B CEO Ahold
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie •

TER ONDERTEKENING EN VOORBEREIDING 

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota Uitnodigmgsbrieventerondertekeni^en voorbereiding
t e Ie f 00 n g e s p re k P““"“'“'''“''''“'''''''''““““

narjof Paraar

Mcd«prir«aar Mt’depardijr

Paraat

Medeparaaf

Difectoraat-generaal voor 
Energte, Telecom en 
Mededinging

Directie Mededinyiny en 
Consumenten

Aanleverpunt
B/717

T 07i
linetenf.r}!

Datum
23 tebruarj 20J 7
Notanummer

EÎM/MC / 1202 iQöb

Informatiekopie aan

6ïjldge(n)

Aanleiding
Naar aanleiding van de nota van 9 februari (zie billaoel over een ronde tafel over 

^^^^^andelspraktijken heeft u kenbaar gemaakt de heer^HlÉBI 
■■■I. algemeen directeur van VNO-NCW, te hulp te zullen vragen. In deze 
nota treft u een voorbereiding voor een (telefoon)gesprek met de heer van 
Resteren aan.

Vooruitlopend daarop willen wij de uitnodigingsbrieven aan de bestuurders reeds 
verzenden. Deze uitnodigingsbrieven treft u hierbij aan.

Verzoek
VVij verzoeken u, als u akkoord bent met de inhoud van de uitnodigingsbrieven 
deze te ondertekenen. '

Belnotitie voor het gesprek metl
Aanleiding *
Bestuurders van bedrijven uit de sectoren agrofood en mode, textiel en schoeisel 
zijn uitgenodigd om op 23 april 2012 van 16:00 uur tot 18:00 uur deel te nemen 
aan een ronde tafel bijeenkomst over eerlijke handelsorakriikpn Tijdens uw 
telefoongesprek met de heeraH||_gg_ kunt u hem vragen om deel te 
nemen aan deze bijeenkomst. Daarnaast kunt u hem vragen of hij wil helpen deze 
bijeenkomst tot een succes te maken.

Standpunt VNO-NCW
VNO-NCW vindt dat ondernemingen op een eerlijke manier met elkaar zaken 
moeten doen en erkent dat dit met altijd gebeurt, maar ziet tegelijkertijd geen 

^plossm^wvoor. 2ij vertegenwoordigt beide partijen, 
proberen een neutrale positie in te

Of^vanQ^fi B8R
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pirectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten

nauw betrokken geweest bij het voorgaaride traject. Juist omdat VNO-NCW alle ^““mcTwouobs

sectoren vertegenwoordigt, kunnen zij tijdens de ronde tafel bijeenkomst een
bemiddelende positie innemen en helpen pm partijen bij elkaar te brengen. VNO-
NCW heeft naar aanleiding van het rapport ook aangeboden te helpen bij de
vervolgstappen. _ '

■ Opzet ronde tafel
- Degjnémers: bestuurders van ondernerningen, van lèverancierszijde (veelal de

klagers) en van afnemerszijde . ; van de sectoren
agrofood en mode textiel, en schbeijsel. I

- ÜQêi; bestuurders committeren zich aari een (kleinschalig) experiment waarbij ' 
zij (1) gedragsregels formuleren voor fatsoenlijk zaken doen, met mogelijk 
concrete normen om excessen tegen te'gaan, en (2) een laagdrempelig, 
eenvoudig en goedkoop systeem van geschillenbeslechting afspre'ken.

- Wgrkwijzg: onderzoeken waar, vooral bij afnemers, de pijnpunten zitten 
waardoor zij niet mee willen doen aan een gedragscode, en hoe die 
weggenomen kunnen worden.

Pijnpunten bij de ondernemingen
In het traject tot nu toe zijn een aantal principes ('business principles') 
geformuleerd, die op steun van de ondérnemingen kunnen rekenen. Hieronder 
valt bijvoorbeeld het-principe dat contractvoorwaarden niet eerizijdig gewijzigd 
mogen worden. Partijen zijn echter niet tot overeenstemming gekomen over een

directie Mededinging en Consumenten'

Pagina 2 van 2



flBH

I
•-.,1

I
f.w'

te'
f,J.

te'
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Ministerie van Economische Zaken, ’ 
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 2Qt0l 2SQ0 EK Den Haag

Ahold
T.a.v. de hee

GM Amsterdam

Datum 0 1 APR 2012

Betreft Rondetafelgesprek eerlijke handelspraktijken 

Geachte heer |||||

Hartelijk dank voor uw bereidheid om een vertegenwoordiger namens uw 
onderneming te laten deelnemen aan het rondetafelgesprek op dinsdag 8 mei 
2012 over eerlijke handelspraktijken.

Ik hecht eraan dat een breed gedragen oplossing wordt gevonden voor eerlijke 
handelspraktijken. Naar aanleiding van de reacties op deze bijeenkomst, heb ik 
besloten om het rondetafelgesprek uit te stellen naar een later tijdstip. In de 
tussentijd ben ik voornemens om ter voorbereiding van een nieuw in te plannen 
rondetafelgesprek enkele bilaterale gesprekken aan te gaan met bestuurders van 
bedrijven over mogelijke oplossingsrichtingen.

Over de verdere voorgang zal ik u nader berichten.

Hoogachtend,

Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging

DIrectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Oen Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Oen Haag
Overheldsldentlficatlenr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksouerheld.nl/elenl

Behandeld door 
mevr. I

mlnelenl.nl

Ons kenmerk 
DGETM-MC / 12056174

Uw kenmerk

Bljlage(n)

Pagina 1 van I
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4.19dép ^|5
Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER BESLUnVORMlNG

Aon
de Dirccteur-generaal Efiorgie, Telecom en Mededinging

nota

ï'.iröï^

Mt*rtcpi»r.Mf

Pdft*äf

”t;éve'’nsnniddelehhandel (CBL) 
Alternatief; 
de heer

OirectorHat-yenerHdl voor 
Energie. Telecom en 
Mededinging

Con''ii!ft-f“FitP<i p j ^
Auleur

Aanleverpunt

T 'jVOl

Datum

Noranummei' 

Informatiekopic aan

Bijiage{n)

Aanleiding
Op woensdag 25 april spraken wij met u over het rondetafelgesprek eerlijke 
handelspraktijken. Besloten is dat het rondetafelgesprek voorlopig wordt 
uilgosteld, In de tussentijd wilt u een aantal bilaterale gesprekken voeren met 
CEO's van ondernemingen in de pilotsectoron agrofood en mode, textiel en 
schoenen die tevens bestuurslid van een belangenorganisatie zijn. Hieronder treft 
LI een lijst met mogelijke gesprekspartners aan.

Ter besluitvorming
Wij, vernemen graag of u akkoord gaat met het laten inplannen van gesprekken 
met onderstaande personen.

Toelichting

Gesprekspartners
In samenspraak met de betrokken brancheorganisaties hebben we mogelijke 
gesprekspartners geselecteerd.

Agrofood:

algemeen directeur van Concorp, lid van het bestuur 
van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie iFwi n 

2. de hecr^^HHI^IHm voormalig voorzitter van Centraal Bureau

van CBL)
Merchandising van Albert Heijn (aangeraden door Onivtjrfjon hrp

P'i.jMH 1 /.jn i
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Modr, tcxtiÉ^lcnschoonen;
^^g'.UBPUjilggnieen dirocleur Iniersta? Modes B.V,, lid van het 

bestuur van Modint
'I. de heer ■■■■1, vQormaljg CbO van V&ü, voorzitter Raad Neclerldndse 

Detailhandel (aangeradcn doar||^H||||||||||||||||||H KNU)
Alternatef^^^^

international, hd aicjemeen bestuur Raad
NederlandseÜetailhàndel 

Rol VNO-NCW
VNO-NCVV heeft kenbaar gemaakt bereid te zgn de gesprekken bij te wonen, mits 
de bestuurders daartegen geen bezvraar hebben. Op het moment dat de 
gesprekken zijn ingepland, zullen we zorgen dat dit aan de bestuurdeis woidt 
voorgelegd.

Direc.lorBrft-(|i_>ner<)«t} vuoi 
Energie, Telecom en 
Mcdeiiinging

0»r*icne Mf'JçilMttiMfi ei; 
tÀ r»ï.u*T!cni«‘«i

Notanummer

(Xll TM M«, / î?r»v#h‘îl

eninging en Consumenten

■‘'J / ril i
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER VOORBEREIDING 

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

DIrectoraat-generaal voor 
Energte, Tetocom en 
Hodcdinging
Dlrettle Mededinging en 
Consumenten

Autour

Aenteverpurrt
B/212
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Voorbereiding bilateraal gesprek met de heer Van Krevel 
van Concorp B.V.

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

imlneleni.nl

Datum
25 mei 2012
Notanummer
DGETM-MC/ 12066973

Informatiekopie aan

BIJUMie(n)

Aanleiding
Aanstaande woensdag 30 mei spreekt u van 14.00 - 15.00 uur met de heer J 
|[jjj[||||||jjj|Hjjj|jj||||, bestuurder van Concorp B.V., tevens lid van het bestuur van 
Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), over eerlijke 
handelspraktijken. Dit is de tweede in een serie van vier bilaterale gesprekken die 
u gaat voeren met bestuurders van bedrijven in de pilotsectoren agrofood en 
mode, textiel en schoenen. Het eerste gesprek heeft u gevoerd op woensdag 16 
mei met de heer^^B van Interstar Modes B.V. De twee laatste gesprekken 
moeten iioy Wöi'üen ingepiahd.

Tijdens het gesprek wordt u ondersteunddoorJl^m[||^H|. Indien de heer
_____ _ daarmee instemt, zal ook m|j|j|^^|7secretaris aanbesteding,
mededinging en maatschappelijke ondernemingen bij VNO-NCW, bij het gesprek 
aansluiten.

Doei en inhoud gesprek
Doel van het gesprek is dat u een beeld krijgt van oplossingsrichtingen die door 
de heerUm^mp gesteund worden.

Uitgangspunt voor het gesprek is hét voorstel voor business principles met 
bijbehorend systeem voor geschilbehandeling (bijlage 1), dat wij in samenspraak 
met VNO-NCW hebben opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten van dit traject 
moet de uitwerking en financiering hiervan nog worden bezien. Dit voorstel is 
voorafgaand aan het gesprek aan de heerj^^^^ gestuurd.

U kunt aangeven dat tijdens het TISCO-traject al uitgebreid is gesproken over de 
problematiek, en dat u daarom tijdens dit gesprek zoveel mogelijk wilt stilstaan bij 
oplossingsrichtingen.

Ontvangen 8BR

Pagina 1 van 2
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DIrectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
CooMmenten

NotMummer
OGETM-MC / 12066973

Deel 1 van het voorstel: business principles
U kunt aan de heer BIHH| vragen in v/elke van de business principles hij zich 
kan vinden, in welke niet en of hij nog ideeën heeft voor aanvullende business 
principles.

Deel 2 van het voorstel: geschilbehandeling
U kunt aan de heer vragen of hij zich (op hoofdlijnen) kan vinden in
het systeem voor geschilbeslechting en of hij over dit onderwerp nog ideeën of 
suggesties heeft.

Vervolgtraject
U kunt aangeven dat u een aantal bilaterale gesprekken zult voeren en dat wij aan 
de hand van de uitkomsten van deze gesprekken zullen bezien hoe we het vervolg 
vormgeven.

Toelichting

Achtergrond CorKorp B. V.
Concorp is opgericht in juli 1959 en wil als onafhankelijke, door familie gerunde 
organisatie, een top 3 speler zijn in de Nederlandse zoetwarenindustrie. Zowel 
voor de handel als voor de consument. In alle andere geselecteerde internationale 
markten wil Concorp een gerespecteerde topleverancier zijn, Concorp wil merken 
bouwen en private- en fancy label concepten leveren met toegevoegde waarde In 
alle segmenten van de geselecteerde nationale en internationale markten.

directie Mededinging en Consumenten

Pa9ina 2 van 2
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER VOORBEREIDING

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten ^ 3 ^
Auteur

Aanleverpunt
B/212

nota Gesprek met de heer

Parjaf 

directeur M

Paraaf Paraaf

ïminelenl.nl

Datum
25 mei 2012
Notanummer
DGFTM-MC / 12067030

Informatiekople aan

Bijiage(n)

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Op woensdag 30 mei 2012 spreekt u van 12.30 - 13.30 uur (inclusief lunch) met
de heer I __________

Ook is de hëë^^^^H^öö^i^r van 
wërk^versorganisatie CBW-MITEX. zal aanwej
het gesprek.

Naar aanleiding van de betrokkenheid van de heer|^^^^Hm van VNO-NCW bij 
de ronde tafel eerlijke handelspraktijken (die voorlopig is uitgesteld), heeft de 
heer JJJjJjjjjcontact met ons opgenomen. Hij heeft ons gevraagd ook deel te 
mogen nemen aan de ronde tafel, om op die manier het geluid van MKB 
Nederland te kunnen laten horen. Omdat besloten is dat alleen bestuurders van 
ondernemingen kunnen meedoen aan de ronde tafel, is een separaat gesprek met 
de heer ingepland.

Inhoud gesprek _____
• U kunt vragen naar het standpunt van de heer Hjj|H| over dit onderwerp. 

Tijdens een consultatie over dit onderwerp in 2010. waarin het ministerie van 
EL&I het draagvlak voor een gedragscode voor het eerst heeft verkend, 
hebben VNO-NCW en MKB Nederland een gezamenlijke reactie gestuurd. In 
deze brief (bijlage 1) geven zij aan In beginsel te willen meewerken aan een 
gedragscode, maar zij noemen wel een aantal aandachtspunten en nadelen. 
Hierbij gaat het onder meer om effectiviteit, inhoudelijke meerwaarde (ten 
opzichte van het burgerlijk wetboek) en administratieve lasten. Ook worden 
een aantal voordelen genoemd, te weten onder meer laagdrempeligheid, 
mogelijkheid van maatwerk per sector en geen strijd met Europees level 
playing field. Hierna hebben wij geen nader contact gehad met MKB 
Nederland, omdat we ons op een aantal specifieke brancheorganisaties

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3
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hebben gericht rondom de twee pilotsectoren. MKB Nederland is dan ook niet dgetm-mc/ iïocjbso 
betrokken geweest bij het voortrajefct msco-tral6ct>. Wil zlin daarom 
benieuwd hoe MKB Nederland on dit mêtfnent teaen dtt cmderwerp aanklikt.
Onze verwachiting i$ de heer mm zal t^ildhbsn in welke mate MKS- 
bedrijven In de sectoren detailhandel en wlnketambacht (deze sectoren 
vormen de Nationale Winkeiraad) last hebten van oneerlijke 
handelsprakbijken.
Een van de pilotsectoren voor business prlndpies Is de seoor mode, textiel en 
schoeisel (de andere Is i^rofo(Kl). U kunt vragen naar de ervaringen met 
(on>eeriijiœ handetsprakHjken in deze ^îedfleJœ sector, 
ü kunt vragen of de heer HH oplossingsrichtingen ziet en zo ja, welke.
U kunt toelichten dat u bezig bent met het voeren van bilaterale gesprekken 
met be^urders van bedrijven en dat u aan de hand van de uitkomsten van 
deze gesprekken zult bezien hoe het vervolg wordt vormgeven.

Toelichting

Achtergrond AKatfena/e Winkeimad
De Nationale Winkeiraad is een.cluster van MKB Nederland voor de sector 
detailhandel en winkelambacht en houdt zich bezig met onderwerpen die direct of 
fndinect de sitoarie op de winkelvloer van de zelfstandige detaillist beïnvloeden. 
Speerpunten zijn onder meer rtiimteiïjke ontening en d«^ilhandelsaitructuur, 
vettigheid, bereikbaarheid, sodale zekerhfHd, b<ttattngsvericeer en Europa.

(Rrectle Mededlrrglng en Consumenten

Pagina 2 van 3
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• Er worden dispropt:»rtio«ele cofitraetvcsmvaarieR geèist, zoals onr«te!ijke, r»« 
passende, liuige betalingsterinyaen, oaredelijke leveringsvoorwaarcien 
(evcRracd gekoppeld aaa boeïeregeliiïgen), oiibqrcrktc aansprakelijkheid <m het 
üîîvoorwadiTÎdijk aeceptcrei? van de inkoopvoofvvaarden van dc inkoper.

• Coritractvoonvaarden. zoals prijsverlagmgeti. worden roet lerugwerkcnde kracht 
eesizijdig gewijzigd (op slrafle vaa verbreking van de commerciéle reiatiej of 
ovefsciiralcn,

Deie vecw-tjeeldcR betreffen niet aÜeeri reiaties tussen bediitvcsï cmdetlrng, maar ook dc 
overheid is lïJiar rol ais rokojser wordi hierbij veelvuldig dix»r otidemeiJiers getroaiid. 
Elke msKitregd die « voorneraens 'bent ïe tseiBsiï, zal dan ook van toepassing nroeten 
wofctxïfi verklaard op de gevolgen die bedrijveo ondervinden van de inkivopmacht van de 
oveTheict. Bovendie« S|W-elt hierbij iiai*.v'u!knd dat daar wa.ar ondernauïnfat voJIedrg 
onder de ‘werkrog van de Medtsüngingsvver vaJloj, dit niet iret geval is voor de ovedieid. 
VotH' de overheid als publieke inkoper gelden dus niet dezeltcie regels. {>iï ‘gaf dient 
wst ons betreft in elk geval gerepareerd te wordes.

rJnt tot concrete oplossingsroaatregele« te komcH, valt heï aan te bevelen de 
bovengenoemde votrrbecida? nader te analyvcrcfi. Het EI.M-ondcrzt>ek geeft aa« dat ei' 
probkritjcn rnef inkoopmacht bestfian, ntsar geeft onvoldoende mn waar eventuele 
iicleidsiekorfen zilt«). Bepaalde situatis-s wordeti wdJidu sl veifttxleB, door «ationuïe of 
EorotTcse wetgeving en ook de male vaa oawenselijkhdd kan, per geval verschilkn.
Wij vragen « ihn oc4 om bij htd werkeji aan oplossingen, \"e«lergaand onderzoek te 
verrielweïi naar de meest efficiënte en eftectieve aanpak van het gesigoaleerde probleem 
m dïBffbij ook »ader ïe anaïyscï'eö »-'at er op dit vEé, op Eurctpees niveau gebeurt.

Hierop vooruilkrpend is de verwachti.ng dat heï veelal giîuaftes betreft van gedrag dat 
vcfboden in door het Biffgcrlijk Wetboek of de Mciiedingingswet, Er bestaan wd 
algemene regds, inaær deœ zijn in de praktijk lastig atdwingbaai'. Mei naine vi»or 
kleinere oiwJc-rnaningöi ii? liet ïasög hier tegenop ïe tredcïi. Zij geven aan isi ceti 
2«lanige athaiikelïjkbcidsrclans* te verkeren, dat tij geen icgaiwicht kunnen bieden Ïn 
de ótiderbantfcïïngeït Boveodien Is de we.g naar de rechter vtwr hen moeilijk 
begïuuibaaï, iikf vanwege pridische obstakels, roaar omdat de relatie met de 
haadeispatrtecr direct op scherp wordt gezet.. Je kvmt alleen mdivsduee! bezwaar tuakeii 
bij ea'! feciï*.er tegen unfaire haatic.ispMktsjke.n, mei het risico vait verlies vao de eigen 
marklpositie. Zeker txifc wanoeer de overheid als inkoper optreedt Ugt hier een manco.

Een aaiitaï leden heeft probkraen met misismik van inkoopmadît aangekaart bij dc 
NMii, Hier were' afwijzend op gei'cagccrd, wat de \Taag oprtrept hoe dc NMa aankijkt 
tegen marktmacht aan de afnemerszijde ea op welke wijze deze toets wvirdt uitgevoerd. 
liet onbesTt'digcml gevoel wat dit achterlaat bij de klagende partijen, .nopen in ieder 
geval tol rsreer duidelijkheid over de rol van de NMa en wij pleiten moor dat « dit in 
uw a.anpak van .marktniacht <xik zorgvirldig zult bekijken.

Daarnaast is de mîrtite om a.ïs ge2atnenhjk.heid op te treden beperkt volgens de 
rocde4ti.igjijgsr«*htetijke .regels en k,a.n ook een bn«ic,heorga.ni.>afie moeilijk namens de 
leden ïtigrijpen in dcrgelnke situaties of namens het collectief een rechtsprocedure
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Starten. Ook de ruimte om als brancheorganisatie de leden te adviseren is in de praktijk 
gering. Er bestaat cen duidelijke behoefte bij een aantal brancheorganisaties om 
klachten van hun leden eventueel te vereamelen en in behandeling te nemen, waarbij de 
brancheorganisatie als collectief kan vragen om handhaving van de regels betreffende 
de contracten. Wij bevelen u aan ook deze beperkingen mee te nemen in uw 
bclcidsaanpak om misbruik van inkoopmacht tegen te gaan. Wij willen u graag de 
suggestie doen om bijvoorbeeld een meldpunt voor branches bij de NMa in te richten, 
waannee branches in gesprek komen met de NMa en waardoor ook de aard en omvang 
van de problematiek nader in beeld komt.

In uw consultatie beperkt u zich tot een gedragscode, eventueel gekoppeld aan een 
geschillencommissie. Alvorens daadwerkelijk het proces van de vorming van een code 
in te gaan, bevelen wij aan ook bovenstaande problemen nader le bekijken. Immers, ook 
bij een gedragscode, gaat het om de effectieve werking. De marktrelatie tussen 
bedrijven in de keten kan net zo goed benutting van een geschiliencommissie in de weg 
staan, als een rechterlijke tussenkomst uit de weg wordt gegaan.

In uw brief noemt u een code om gevolgen van inkoopmacht tegen te gaan ‘een 
gedragscode Icvcringsvoonvaarden'. Deze naam wekt de suggestie dat de code bepaalde 
Icvcringsvoorw'aarden zou gaan voorschrijven. Naar onze mening betreft het hier in de 
kern ‘eerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen onderling en tussen 
ondernemingen en overheden'. Zowel inkoper als leverancier worden namelijk geacht 
zich eerlijk en rechtmatig ten opzichte van elkaar te gedragen en wanneer dit niet 
gebeurt, leidt dit tot de in deze brief genoemde onwenselijke excessen.

Dit brengt ons op de volgende antwoorden op uw vragen:

1) Is uw organisatie bereid medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van 
een gedragscode met betrekking tot het sluiten, nakomen en wijzigen van 
contracten tussen leverancier en afiiemer en zich te committeren aan het toezicht 
op de naleving van die gedragscode?

Binnen onze ledenkring wordt een gedragscode wisselend gewaardeerd.
Dc volgende voordelen worden genoemd:

• De code is een vonn van zelfregulering, die uitgaat van commitment tussen 
leveranciers en afiiemers, waarop men zelf invloed heeft.

• Een code kan eventueel een laagdrempelig middel zijn om excessen van 
inkoopmacht aan te kaarten.

• Een code is in beginsel proportioneel, zeker in vergelijking tot wetgeving.
• Een code kan aangepast worden aan de behoeften per sector. In bepaalde 

sectoren bestaan al eigen codes, waar een algemene code rekening mee zou 
kunnen houden.

• In beginsel ontstaat er geen strijd met het Europees level playing field, aangezien 
het om soft law gaat en de Europese Commissie geuit heeft dergelijke codes te 
stimuleren.

Daarnaast worden ook nadelen genoemd:
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• Het betreft wederom primair het stellen van nieuwe regels, temijl het gevoel 
bestaat dat er op zich wel een voldoende wettelijk kader bestaat, maar dat deze 
lastig in te roepen zijn.

• Hiermee samenhangend bestaan er twijfels over de effectiviteit, aangezien ook 
bestaande regels in de praktijk vragen oproepen omtrent de handhaving.

• Er bc,staan twijfels over de inhoudelijke meerwaarde, aangezien ook het 
Burgerlijk Wetboek ook al voor contracten en overeenkomsten in regels vastlegt 
wat civielrechtelijk is toegestaan en wat niet.

• Men vreest een ongewenste toename aan kosten en administratieve lasten.
• Een code waarin collectief afspraken worden gemaakt, kan, wanneer deze in de 

richting gaan van hardcore afspraken, strijd opleveren met het
niededi ngi ngsrecht.

Indien er rekening wordt gehouden met bovenstaande opmerkingen en mits de nadelen 
kunnen worden tegengegaan, kan de mogelijkheid van een gedragscode nader worden 
onderzocht en blijven wij graag betrokken bij dit verdere proces.

2) Is uw organisatie gemachtigd namens uw leden deel te nemen aan het overleg 
over de gedragscode en uw leden aan de gedragscode tc binden? Zo nee, kunt u 
dan aangeven wat de mogelijkheden van uw organisatie zijn om alsnog in die 
machtiging tc voorzien?

VNO-NCW en MKB Nederland zien het als hun vcrantvvoordelijkheid mee te denken 
en te werken aan een gedragscode wanneer uit de consultatie blijkt dat hier voldoende 
draagvlak voor bestaat. Daarbij moet opgemerkt worden dat beide organisaties de leden 
niet in juridische zin binden of dwingen. Een volgend aandachtspunt is het feit dat de 
kenmerken en situaties sterk wisselen tussen de verschillende vaak internationaal 
opererende markten. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat een eventuele gedragscode 
in de vonn van een modelcode ter beschikking wordt gesteld aan sectoren.

3) Hebt u in dit stadium al voorstellen voor onderwerpen die in de gedragscode 
geregeld moeten worden?

Een gedragscode moet betrekking hebben op die gedragingen die ertoe kunnen leiden 
dat marktmacht niet op de juiste manier wordt aangewend. Het gaat dan om zaken als

- Het naleven van voorwaarden in een contract.
- Welke spelregels gehonoreerd moeten worden als er aanleiding is voor het 

tussentijds openbreken van een contract.

Mocht u besluiten tot een gedragscode, dan worden wij graag betrokken bij de nadere 
uitwerking hiervan.

4) Hebt u in dit stadium al voorstellen voor een bepaalde vorm van toezicht op de 
naleving van de gedragscode?
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Een gedragscode moet met name een preventief effect hebben, waardoor een marktpartij 
geremd wordt zich schuldig te maken aan oneerlijk handelsgedrag. Wij zien dan ook 
een grote rol voor de partijen zelf in de naleving van deze code.
Daarnaast zou het probleem van angst om bezwaar te maken, juist ook bij zo een code 
op een andere wijze moeten worden ondervangen. Ook dit is een ondertt'erp waar nader 
over van gedachten kan worden gewisseld bij het eventueel opstellen van een code, 
aangezien dit afhankelijk is van dc wijze waarop de code wordt ingevuld.
Zoals al eerder aangegeven ontbreekt naar onze mening momenteel een krachtig 
toezicht op de overheid, w'at bij deze discussie ook meegenomen zal moeten worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande antwoorden nog nadere vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met, r; ^ )). a

lit -«ät*-- <{.

Met vriendelijke-gj-oet,

i
sS

directeur Beleid oirecteur iviiuj-iNeaeriana
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Verslag gesprek

Datum: woensdag 30 mei 2012 
Aanwezig:

|(Concorp en bestuurslid FNLI) 

l(versiag)

rnet (korte) inleiding: dossier is een worsteling, door TI5CO is vastgesteld dat er 
inderdaad een probleern is, maar er is niet bij alle partijen bereidheid om mee te werken aan 
een oplossing, daarom één op één gesprekken met bestuurders van bedrijven en 
brancheorganisaties.

neemt het woord en vertelt eea over Concorp; . , merken als
Autodrop, Ricola, Fisherman Friends. Concorp is dus actief in de zoetwarenindustrie. Producten 
van Concorp zijn kauwgom, adem/cool, drop en snoep. In de Nederlandse zoetwarensector zijn 
met name familiebedrijven actief, onder meer Katja. De wereld van de Zoetwaren is erg klein, 
er is ook een vereniging, de Vereniging Bakkerij & Zoetwaren.
Over de agrofood sector geeft hij aan dat het voor 80% kleinere bedrijven zijn. Groot verschil 
r^^sterk geconcentreerde retailsector. Over de markt waarop Concorp opereert vertelt — 

zijn niveau in de keten niet name MKB-bedrijven actief zijn.

■ iJMIBi!llBMI!iyy.J,t!* ^an de andere kant zitten de retailers (Albert Heijn, Jumbo etc). De MKB 
bedrijven zoals Concorp hebben zowel richting hun leveranciers als hun afnemers weinig 
onderhandelingsmacht, omdat beide sterk geconcentreerde markten zijn. Hierdoor hebben 
bedrijven als Concorp het zwaar. Hij ziet ook bedrijven om hem heen failliet gaan. Hij vindt dit 
jammer, ook omdat zulke bedrijven juist belangrijk zijn voor innovatie, logistieke innovatie en 
werkgeverschap.

vertelt dat Concorp ook actief is buiten Nederland, onder meer in Duitsland, 
Scandinavië, dl vraagt of daar ook oneerlijke handelspraktijken voorkomen, 

WBÊÊÊSm van niet. Hij geeft aan dat dit aan de ene kant ligt aan een andere werkwijze 
(in Duitsland heeft hij bijvoorbeeld meerdere aanvliegroutes die hij kan gebruiken, landelijk 
regionaal of per winkel; in Nederland moet hij via Albert Heijn (landelijk) en kan hij als kleine 
leverancier maar moeilijk aan tafel komen). Daarnaast denkt hij dat het ook een verschil in 
cultuur is.
Over de business principles I "MUnri zich daarin prima te kunnen vinden. Hij denkt 
met dat genoeg is, maar ziet geen werkbare alternatieven. Hij noemt de code de enige 
oplossing voor de kortere termijn. Een van die 'nlet-werkbare alternatieven' is een verbod van 
vj^oop beneden kostprijs (zoals in Frankrijk en België). VBHHBHHHHHIIIB

Hij noemt een aantal voorbeelden waarbij zij last hebben van de marktmacht van retailers: 
inhouding van 2% 'groeibonus' of'conditieverbetering'; betalen voor 5-6 varianten op de 
schappen en ineens te horen krijgen dat er geen ruimte meer is en dat er 2 varianten minder 
op de schappen komen.
Hij geeft het verschil aan tussen MKB bedrijven en Unilever: een MKB bedrijf heeft een omzet 
bij Albert van zo'n 1,5 miljoen per jaar, Unilever heeft alleen al met Unox een omzet van 200 
miljoen per jaar bij Albert Heijn. AH is dus veel eerder bereid om met Unox om tafel te gaan 
om met Unox een actie te doen etc. '

denkt dat op de middellange termijn de markt er heel anders uit ziet, 'dit is niet vol 
te houden'. Alle supermarkten verdienen tussen -2% en +2%, alleen AH maakt 5% winst. ■
gPBI^erwacht dat er (als gevolg van de prijzenoorlog) retailers zullen afvallen de komende 
jaren.
Private label producenten hebben het erg zwaar. Hij noemt een voorbeeld: een private label 
bedrijven maakt een product en doet daarvoor investeringen. Een retailer neemt het product 
twee jaar af en houdt daarna een e-auction.
Voor geschilbeslechting suggereert hij te kiezen voor een vertegenwoordiger van de kopende 
kant en een vertegenwoordiger van de verkopende kant.
Unilever produceert ook niet meer alles zelf. Als zij inkopen gaat dat op dezelfde manier als bij 
de retailers. Het FNLI-bestuur heeft na een jaar vergaderen besloten zich 100% achter de code 
te scharen.

|is blij dat het verhaal van het MKB hier heeft kunnen vertellen.
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER VOORBEREIDING 

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota Gesprek met de heer mjp en mevrouw | 
Albert Heijn

van

Paraaf Paraaf Paraaf

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mertedlnglng
Directie Mededinging en 
Consumente

Aanleverpunt
B/212

T 070
immeleni.nl

Datum
10 Juli 2012
Notanummer
DGETM-MC / 12084296

Informatlekopie aan

Byiage(n)
1

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Op vrijdag 13 juli spreekt u van 9.30-10.30 uur met de heer)___________
directeur Merchandising van Albert Heijn en met mevrouw hoofd
Public Affairs van Albert Heijn. zal aanwezig zijn tijdens dit
gesprek. Indien Albert Heijn daarmee instemt, zal ook ^mm|jj|||||, secretaris 
aanbesteding, mededinging en maatschappelijke ondernemingen bij VNO-NCW, bij 
het gesprek aansluiten.

Dit is het laatste gesprek in een serie van gesprekken die u heeft gevoerd met 
(vertegenwoordigers van) leveranciers en afnemers in de pilotsectoren agrofood 
en mode, textiel en schoenen over eerlijke handelspraktijken. U heeft gesproken 
met leveranciers in de sectoren mode (de heer^m) en agrofood (de heerU) 
lUIIIIII}. Daarnaast sprak u met vertegenwoordigers van afnemers in de sector 
mode, te weten met de heren H|||Hen^^HBBvar^KB Nederland en de 
Nationale Winkelraad en met deherer|[|jj^HPenJBHI van de Raad 
Nederlandse Detailhandel. Vandaag spreekt u met een belangrijke afnemer in de 
sector agrofood. Albert Heijn.

Doei en inhoud van het gesprek
Doel van het gesprek is dat u een beeld krijgt van oplossingsrichtingen die door 
de heer gesteund worden. Uitgangspunt voor het gesprek is het voorstel 
voor business principles met bijbehorend systeem voor geschilbehandeling 
(bijlage 1), dat wij in samenspraak met VNO-NCW hebben opgesteld. Dit voorstel 
is voorafgaand aan het gesprek aan Albert Heijn gestuurd.

Deel 1 van het voorstel: business principles
U kunt aan de heeijjjjjjjjjm vragen in welke van de business principles hij zich kan 
vinden, in welke niet en of hij nog ideeën heeft voor aanvullende business 
principles.

Ontvangen BBR
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Deel 2 van het voorstel: geschilbehandeling
U kunt aan de heer |m|| vragen of hij zich (op hoofdlijnen) kan vinden in het 
systeem voor geschilbeslechting en of hij over dit onderwerp nog ideeën of 
suggesties heeft.

Vervolgtraject
U kunt aangeven dat u dit voorlopig het laatste bilaterale gesprek is dat u voert. 
Op basis van de uitkomsten van de gesprekken wordt op korte termijn een 
beslissing genomen over het vervolg. Een mogelijk vervolg is een ronde tafel 
gesprek. U kunt vragen of de heer |[|H bereid is hieraan deel te nemen.

Toelichting
Europese traject
Het is mogelijk dat Albert Heijn begint over de ontwikkelingen rondom het 
Europese traject om voor de agrofood sector principles of good practice en een 
bijbehorend systeem voor geschilbeslechting tot stand te brengen. Over de 
principles of good practice is in november 2011 overeenstemming bereikt door 
Europese brancheorganisaties. Wij hebben ons voorstel voor business principles 
zoveel mogelijk op dat voorstei g'ebaseêr3] ~ ™ ——

Vanaf november 2011 hebben de Europese brancheorganisaties onderhandeld 
over een bijbehorend systeem voor geschilbeslechting. De uitkomst hiervan is een 
systeem gebaseerd op vrijwiliigheid. Door vrijwillig deel te nemen, committeren 
bedrijven zich eraan om bij een geschil over een principle of good practice een 
van de volgende drie manieren voor geschiibeslechting te gebruiken; interne 
klachtenprocedure, mediation of arbitrage.

Helaas is eind juni gebleken dat het systeem niet door alle partijen kan worden 
gesteund. Vanuit leverancierszijde zijn niet alle partijen akkoord gegaan. Copa- 
Cogeca (organisatie van Europese boeren en agri-cooperatives) en Clitravi 
(organisatie voor Europese vleesverwerkers) stemmen niet In. Zij twijfelen over 
de effectiviteit van het systeem, omdat het gebaseerd is op vrijwilligheid en er 
geen publiek toezicht is. Verder garandeert het systeem geen 'eerlijke prijzen' 
voor boeren, is anonimiteit niet gegarandeerd en zijn de mogelijkheid voor 
sancties en schadevergoeding onvoldoende uitgewerkt. Alle afnemers (en dus ook 
de vertegenwoordiger van Albert Heijn) zijn wel akkoord gegaan.

U kunt aangeven dat de uitkomsten van het Europese traject worden 
meegenomen in de besluitvorming over het vervolg van het Nederlandse traject.

Achtergrond

nging en consumenten
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Voorstel voor business principles met bijbehorend systeem voor geschilbehandeling 

Inleiding
Doel van dit voorstel is om oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven zoveel mogelijk te 
voorkomen en te bestrijden. Dit voorstel bestaat uit 2 onderdelen. Allereerst treft u hieronder een 
aantal mogelijke 'business principles' aan (onderdeel 1). De business principles hebben als 
uitgangspunt dat zij zien op een eerlijke manier van met elkaar zaken doen. Bedrijven kunnen 
eenzijdig verklaren zich aan de business principles te houden.

Op Europees niveau w/ordt gewerkt aan 'Principles of Good Practice' voor de food sector, op basis 
van vrijwilligheid en met een bijbehorend systeem voor geschilbehandeling. Hoewel de 
Nederlandse insteek breder is dan alleen de food sector, hebben de 'Principles of Good Practice' op 
Europees niveau een breed draagvlak en bieden deze aanknopingspunten voor de Nederlandse 
situatie. Daarom wordt in dit voorstel zoveel mogelijk aangesloten bij de Principles.

Indien bedrijven zich committeren aan business principles, is het mogelijk dat tussen twee of meer 
bedrijven een verschil van mening ontstaat over de interpretatie van een business principle. Voor 
dergelijke situaties bevat dit voorstel een systeem op hoofdlijnen om klachten van bedrijven te 
behandeien (onderdeel 2).

1. Business principles

Algemene principes:
• Partijen hebben contractvrijheid, maar houden zich daar binnen aan de wettelijke kaders.
• Partijen gedragen zich naar elkaar op een fatsoenlijke en professionele manier.
• Partijen informeren elkaar tijdig en op een professionele wijze over essentiële informatie 

met betrekking tot het contract.
• Partijen komen gemaakte afspraken na.

Principes over het eenzijdig wijzigen van contracten:
• Vanzelfsprekend is het mogelijk dat een partij, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende 

marktomstandigheden, met een andere marktpartij in gesprek wil over een afgesloten 
contract. Ruimte voor de dialoog is daarbij het uitgangspunt. Indien een partij de gemaakte 
afspraken wil wijzigen, geldt het volgende:

• Partijen wijzigen gemaakte afspraken niet eenzijdig. Concreet betekent dit dat partijen zich 
aan de volgende principes houden:

o Contracten kunnen alleen worden aangepast als deze mogelijkheid vooraf in het 
contract is vastgelegd, of indien partijen in gezamenlijk overleg tot nieuwe 
afspraken hierover komen. ‘

o Partijen besluiten niet eenzijdig om een percentage van de factuur in te houden, 
bijvoorbeeld in verband met acties/promoties/verbouwingen, 

o Betaling dient tijdig plaats te vinden. Dit is ook vastgelegd in de richtlijn 
2011/7/EU. Deze richtlijn maakt de betalingstermijnen strenger en de 
mogelijkheden voor bedrijven groter om na een te late betaling verhaal te halen.
De lidstaten hebben tot 16 maart 2013 de tijd om de richtlijn te implementeren.

Principes over het vastleggen van de afspraken:
• Partijen leggen hun afspraken zo veel mogelijk schriftelijk vast.
• Als beide partijen vinden dat schriftelijk vastleggen van afspraken niet werkbaar is, dan 

leggen partijen in ieder geval de kernafspraken over prijs, aantal en levering schriftelijk 
vast.

• Indien de afspraken mondeling worden overeengekomen, stuurt een van de partijen alsnog 
een schriftelijke bevestiging van hetgeen mondeling is overeengekomen.

Principes over het stellen van de voorwaarden:
• Partijen stellen geen algemene voorwaarden op waarin onredelijke voorwaarden zijn 

opgenomen.
• Alle partijen dragen hun eigen ondernemersrisico.
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2. Systeem voor klachtenbehandeling
Uitgangspunt is dat een systeem zo laagdrempelig en kleinschalig mogelijk wordt vormgegeven en
de vorm van een stappenplan heeft. Hierbij valt te denken aan:

• Een bedrijf dient een vraag, melding of klacht in over de Interpretatie van een business principle 
bij een onafhankelijke instantie.

• Deze vraag, melding of klacht moet zien op het mogelijke niet-nakomen van een business 
principle waaraan een zakenpartner zich heeft gecommitteerd.

• De onafhankelijke instantie stelt zich bemiddelend op en probeert partijen middels mediation te 
ondersteunen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. De mediation is erop gericht om 
het gesprek tussen partijen op gang te brengen en soepel te laten verlopen.

• Alleen indien het niet lukt om te'komen tot een gezamenlijke oplossing, kan de onafhankelijke 
instantie een niet-bindende uitspraak doen. Basis voor de uitspraak zijn het Burgerlijk Wetboek, 
de business principles en de informatie over deze specifieke zaak die door partijen is 
aangedragen.

• De uitspraak zal openbaar worden gemaakt met het oog op het verstrekken van informatie over 
de interpretatie van een business principle.

• De'onafhankelijke instantie bestaat uit enkele leden die op persoonlijke titel zijn benoemd door 
de Minister van EL&I.

Hieronder treft u ter inspiratie een voorbeeld van een vergelijkbaar systeem aan: Nationaal Contact 
Punt voor de OESO richtlijnen (NCP) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Het NCP bevordert de naleving van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 
Daartoe kan het meldingen behandelen van vermeende schendingen van de richtlijnen door 
Nederlandse bedrijven.

De OESO richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 42 andere overheden) van 
bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO). Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke 
kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om te gaan.

Het NCP heeft sinds 2007 ervaring opgedaan met de bemiddeling tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Meldingen die in behandeling zijn genomen betroffen G-star, Shell 
en Makro.

Omdat meldingen van vermeende schendingen dikwijls langlopende conflicten betreffen, 
experimenteert het NCP momenteel ook met een preventieve aanpak. Hierbij worden partijen in 
een vroeg stadium bij elkaar gebracht zonder dat daar een formele melding aan vooraf is gegaan. 
Dit houdt onder meer in dat ook bedrijven bij het NCP terecht kunnen wanneer een conflict met 
een NGO of een vakbond zich lijkt aan te dienen. Het NCP werkt dan als onafhankelijke 
bemiddelaar die de partijen ondersteuning biedt m.b.t. inhoudelijke vragen en dilemma's, gericht 
op het voorkomen en oplossen van problemen. Hierdoor komt er meer ruimte voor partijen om met 
een brede blik te spreken over gezamenlijke belangen. Deze aanpak heeft inmiddels tot de eerste 
bevredigende resultaten geleid.

Het Nationaal Contact Punt legt verklaringen af ten aanzien van aangemelde vragen over de 
toepassing van de Richtlijnen door individuele gevallen. Deze verklaringen worden opgesteld door 
de onafhankelijke leden en voorgelegd aan het gehele NCP. Daarna krijgt de staatssecretaris van 
het Ministerie van Economische Zaken de gelegenheid om te reageren op de verklaring. Deze 
verklaringen worden openbaar gemaakt op de .website www.oesorichtlijnen.nl.

De vier NCP bemiddelaars worden door het Ministerie van EL&I benoemd met instemming van de 
ministers van BZ, SZW en I&M. De vier leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring 
in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep. Dit onafhankelijke 
NCP is sinds 2007 in werking. Alle OESO landen hebben een NCP; het Nederlandse is in zijn 
onafhankelijke vormgeving uniek binnen de OESO.
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER VOORBEREIDING

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota Vervolg op bilaterale gesprekken eerlijke 
handelspraktijken

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consunienten

T 070
imlnelenl.nl

Datum
13 juli 2012
Notanummer
DGETM-MC / 12086549

Informatlekople aan

Paraaf Paraaf Paraaf

directeur MC 
per email akkoord 13/7

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Bijlage(n)

Aanleiding
Aanstaande maandag 16 juli spreken wij van 15.30 tot 16.00 uur met u over het 
vervolg op de bilaterale gesprekken over eerlijk zaken doen.

Uitkomsten gesprekken
De afgelopen maanden hebben bilaterale gesprekken plaatsgevonden met de 
volgende personen :

de heer •^■[(leyerancier mode) 
de heer^^jm (leverancier/fabrikant zoetwaren)

• de here^^^lÏIIIIIIIIHHB NL/CBW Mitex/Nationale 
Winkelraad, vertegenwoordigers klein winkelbedrijf) 
de heren HHHHÜHIi (Raad Nederlandse Detailhandel, 
vertegenwoordigers groot winkelbedrijf) 
de heer (Albert Heijn/Ahold)

Uit de gesprekken kwam naar voren dat business principles met een bijbehorend 
systeem voor geschilbeslechting voor alle partijen acceptabel zijn, mits 
vormgeven conform het Brusselse systeem voor de agrofood sector. Niemand is 
echter erg enthousiast.

Standpunt leveranciers
De leveranciers (^|||||||||||[|||||||||^ vinden dat er een probleem is rondom 
eerlijk zaken doen, maar vrezen dat business principles op basis van vrijwilligheid 
te vrijblijvend zijn. Hierdoor vrezen zij dat de code in de praktijk geen effect zal 
hebben. Zij zien echter geen werkbaar alternatief ('iets is beter dan niets')-

Standpunt afnemers 
De afnemers

Ontvangen BBR

____^_U^) Zijn van 
mening dat er geen probleem is en geven aan dat problemen die er zijn, onderling
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worden c^jg^ost. Men beschouwt business principles alsoveitxKlige extra regels 
en wijzen op mogeJiJke negatieve effe^n van business principles, zoals 
bedrijven die deze ontwijken door geen contracten meer af te sluiten. Als er dan
toch iete moet komen, dan bij voorkeur conform het BruMslsa systeem voor de 
agrofood sector.

InnelHtr» v»Purttfter»niMi|

DGSTW-!«; 112006549

/oor de agroldods&àor is In tassel door 
brancheorganisafe een voorstel 'principles of good pradioe' en een systeem voor 
geschilb^echting ontwikkeld. Hierbij zijn zelfregulering en vrijwilligheid 
uitgangspunten. Alle brancheorganisaties hebben Ingestemd met het voorstel, 
behalve de boeren. De overige brancheorganisaties proberen er de komende 
maarMien ook met de boeren uit te komen. Ook wordt het systeem voor 
geschilbehandeling de komende tijd nader uitgewerkt. De verwachting is dat er 
eind van het jaar meer duidelijkheid is over de precieze vormgeving van het 
systeem voor geschilbehandeling. Ook verwacht men dat de Commissie zich dan 
uitspreekt over de vraag bf dit systeem op basis van zelfregulering 'voldoende' is, 
of dat de Commissie gaat werken aan eigen regelgeving.

2 van 2
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Maag

Concorp Brands B.V.
T.a.v. de heer ;
De Lind 28
5061 H\W OISTERWIJK

Datum - 1 9 JULI 2012 -

Betreft Vervolg op gesprekken over eerlijke handelspraktijken

Enige tijd geleden spraken wij met elkaar over eerlijke handelspraktijken. Ook de 
andere gesprekken die ik over dit onderwerp heb gevoerd met bestuurders van 
bedrijven en brancheorganisaties in de sectoren agrofood en mode, textiel en 
schoenen zijn inmiddels afgerond. Ik heb de gesprekken als interessant en zinvol 
ervaren en wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage daaraan.

De komende weken beraadt het ministerie zich over mogelijke vervolgstappen. 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er geen spanning mag ontstaan 
tussen een Nederlands voorstel en het Europese voorstel voor principles of good 
practice voor de agrofood sector. In september zal ik u informeren over de 
uitkomsten van het interne beraad.

Hoogachtend,

Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging

Directaraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2S00 EK Oen Haag
Factuuradres
Postbus 161G0 
2500 BD Den Haag
Overheldstdentificatlenr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.riJksoverheld.nl/eIenl

Behandeld door

®mlnelenl.nl

Ons kenmerk
DGETM-MC / 12090842

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

TER VOORBEREIDING

Aar>
de Üirecteur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota

Auteut

1 0 -'C

Oirectorntit-geni;raal 
Energie, Telecom ft 
Mededinging

Uw gesprek met de heerj 
op de bilaterale gesprekken over eerlijke 
handelspraktijken

Datum
10 'ifll l(?ir l;(?t lliiU'

over het vervolg Kenmerk

Parafenroute

t>.n uf frr.ia'

M.‘üP(iar.(,it Mpilap

\
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Kopie ann
Si'-»- 
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Aanleiding
OMin^ag 11 september spreekt u van 16.00 tot 17.00 uur niet de heer 

BHHBH (algemeen directeur VNO-NCW). Met de secretaris aanbesteden en 
mededinging van VNO-NCW is afgestemd dat tijdens dit gesprek de mogelijke 
vervolgstappen op uw bilaterale gesprekken met bestuurders van bedrijven over 
eerlijke haodelspraktijken aan de orde komen.

Spreekpunten

Toelichting
Voortraject
In januari 2012 heeft TISCO in haar eindrapportage geconcludeerd dat er 
onvoldoende draagvlak is voor een gedragscode eerlijke handelspraktijken op 
basis van zelfregulering en vrijwilligheid. Naar aanleiding hiervan gaf u aan een 
rondetafelgesprek te willen organiseren met bestuurders van bedrijven, om hen 
nogmaals op te roepen zich sterk te maken voor het bestrijden van oneerlijke 
handelspraktijken^et een gedragscode of pp een andere manier. Na overleg met 

heer^^^^^^^ heeft u er echter voor gekozen om eerst bilaterale

l'i.jHi* ; V«. •{



I-

i •

■ 'iP' 

':k‘-

■

Cl-

t
ii*'
K?

gesprekken te voeren met bestuurders van bedrijven van leveranciers en van 
afnemers in de pilotsectoren agrofood en mode, textiel en schoenen Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode mei t/m juli 2012. U heeft met 
de volgende personen gesproken. Uit de sector mode, textiel en schoenen:
• de heer l ' .' «(leverancier mode)
• heren ^a|feeHMgÉBK^iBiHjjmj(MKB NL/CBW Mitex/Nationale Winkelraad, 

vertegenwoordigers klein winkelbedrijf)
• de heren '^’^'■’^®|(Raad Nederlandse Detailhandel,

vertegenwoordigers groot winkelbedrijf)
Uit de agrofood sector:
• de heer ^ | (leverancier/fabrikant zoetwaren)
• de heer Jggerimevrouw (Albert Heijn/Ahold)

Uitkomsten bilaterale gesprekken
Uit de gesprekken kwam naar voren dat business principles op basis van 
vrijwilligheid met eenbijbehorerid systeem voor geschilbeslechting vooralle 
partijen acceptabel zijn, mits vormgegeven confo rm het'Brusselse systeem voor 
de agrofood sector; Niémand is echter erg enthousiast.

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

Kenmerk
DGETM-MC/ 12314807

■.■ÎSÎW . i'-yï,

Om hun standpunt nogmaals te benadrukken, hebben de heren ^pH^en-Bj 
IUvan de RND u na afloop van het gesprek een brief gestuurd (bijlage 1). Per 
brief van 18 juli jl. heeft u hen bedankt voor de brief en hebt u aangegeven dat de 
brief betrekt in het verdere traject (bijlage 2).

Ontwikkelingen Europa
Voor de agrofoodsector is in Brussel door brancheorganisaties een voorstel 
•principles of good practice’ en een systeem voor geschilbeslechting ontwikkeld. 
Hierbij zijn zelfregulering en vrijwillighéid uitgangspunten. Tot nu toe hebben alle 
brancheorganisaties ingestemd met het voorstel, behalve de bóeren. De körnende 
tijd wordt verder gewerkt aan dit voorstel. De verwachting is dat er eind 2012 
meer duidelijkheid zal zijn over de slagingskans van zelfregulering op Europees
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nive.iu en of zelfregulering voldoende \s voor de Commissie (of det zij kiest voor doITm mi, i > 
regelgeving).

Vervolg
Gezien de ontwikkelingen op Europees niveau voor de agrofoodsector, heeft het 
uvv voorkeur om in Nederland te focussen op de pilotsector mode, textiel en 
schoenen. Voor deze sector wilt ii nog dit najaar een rondetafelgesprok 
organiseren en een pilot opzetten, die in de eerste helft van 2013 van start kan 
gaan, In de pilot wordt voor de business principles aangesloten bij de business 
principles die op Europees niveau zii ............

Voor een londetafelgesprck vvorden in elk geval de eerdergenoemde bestunrdeis 
uit de sector mode, textiel en schoenen uitgenodigd. ~

directie Mededinging en Consumenten

Pft,'3.1 ? j.m A
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Ministerie van Économische Zaken, 
.landbouw en Innovatie

IE-
4.28

Aan ■ 
DG ETM

memo Vervolgstappen eerlijke handelspraktijken en 
inkoopmacht ^

Aanleiding
In juli spraken wIj met u over het Vervolg op de bilaterale gesprekken die u in d 
periode mei-juli heeft gevoerd met bestuurders van bedrijven en 
brancheorganisaties in de sectoren agrqfood en'mode, textiel en schoenen. U , 
heeft aarigegeyen voor het vervolg te willen focussen op de sector mode, text 
en schoenen, omdat voor de agrofood sector in Europa een traject rondom 
zelfregulering loopt.

Tijdens het plenaire.debat over .de Instellingswet ACM op 26 september jl. hebben 
Kamerleden zich boos gemaakt over êen eenzijdige korting aan leveranciers, 
opgelegd door Albert Heijn en Jumbo.,Oe minister'heeft toegezegd te onderzoeken 
of de huidige wetgeving in combinatie met de voorgestelde zelfregulering 
afdoende is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.

Voorstel
ÿaar aanleidino va

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

Behandeld door 
A.M. Sevedjnen
TOTD^^mi
flIllllll^millPrninelenl.nl

Datum
S oktober 2012 
Kenmerk
DGCTM-MC/ 12334901 
Kopie aan

Bijlage(n}
. J

■urjo-ß-z.

- '■''S"

Toelichting
Gevoelens Kamer en reactie minister
De Kamerleden hebben zich boos gemaakt over de eenzijdige korting aan 
leveranciers, opgelegd door Albert Heijn en Jumbo, en vinden dat de minister 
hiertegen moet optreden. De minister heeft geantwoord dat partijen al naar de 
burgerlijke rechter kunnen, maar dat vaak niet durven uit vrees afnemers als 
klant te verliezen. De NMa kan alleen optreden als sprake is van misbruik van een
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DIrcctoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Mededinging en 
Consumenten

economische machtspositie, wat weer moeilijk is aan te tonen. De lijn van de ‘ S"mcmj3349oi 
minister, stimuleren van zelfregulering in de vorm van een gedragscode eerlijke 
handelspraktijken, vond de TK te mager. Hierop heeft de minister een onderzoek 
toegezegd.

Uitwerking onderzoeksvoorstel
De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd overzicht te krijgen van bestaande 
regelgeving - in Nederland en in enkele andere landen - ter voorkoming van 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen. Dit heeft tot nu toe het 
volgende beeld ppgeleverd:
• Burgerlijk recht: brancheorganisaties kunnen bij de rechter collectieve acties 

Instellen wegens oneerlijke handelspraktijken van afnemers, maar zij kunnen 
niet namens hun leden optreden of schadevergoeding eisen. De anonimiteit 
van die leden is voor de rechter niet gegarandeerd', ook niet bij een actie 
wegens misbruik .van omstandigheden door eén afnemer.

• Mededingingsrecht: de Nederlandse en Europese mededingingsregels bieden 
onvoldoende oplossing. De NMa houdt toezicht op het verbod op misbruik van 
een economische machtspositie. In. de praktijk'hebben afnemers echter lang 
niet altijd een economische rnachtspositie. Bovendien is scherp onderhandelen 
nog geen misbruik van een economische machtspositie.

• Ervaringen buitenland: sommige landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk, hebben specifieke regelgeving. De Indruk is dat deze 
regelgeving onvoldoende effectief is. Reden is onder meer dat leveranciers 
geen klachten durven in te dienen uit vrees belangrijke afnemers als klanten te 
verliezen. Gok brengt het Franse systeem hoge bestuurlijke en administratieve 
lasten mee en voegt het Duitse systeem weinig toe aan het verbod van 
misbruik van een economische machtspositie.

• Zelfregulering d.m.v. gedragscode: in januari 2012 heeft het instituut TISCO 
van de Universiteit van Tilburg rapport üitgebracht met ijkpunten voor een 
gedragscode en een effectieve geschilbehandeling. Uit verdere gesprekken van 
u met marktpartijen blijkt dat niemand erg enthousiast Is over een 
gedragscode eerlijke handelspraktijken. Ook op Europees niveau zijn de 
betrokken partijen er nog niet over uit.

....Voortgang gedragscode
Op Europees niveau is door brancheorganisaties eind vorig jaar overeenstemming 
bereikt over 'principles of good practice' voor eerlijke handelspraktijken in de 
agrofood sector. Op 23 oktober wordt duidelijk of de stakeholders in de 
agrofoodsector ook overeenstemming weten te bereiken over een systeem voor 
geschilbehandeling. De stakeholders zijn met name nog in gesprek over
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DIrectoraat-generaal 
Energie, Telecom 8i 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten

anonimiteit en sancties. Indien de stakeholders eruit komen, gaat het systeem 
vanaf voorjaar 2013 van start.

Menionummer
DGETM-MC/ 1233-1901

uircLuv i*'ieaeumging en uonsumeQtsfr V

Pagina 3 van 3



*

■: .V

1.1

4.29

Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 3040t 2S00 EK Den Haag

Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie FNLI 
T.a.v. de heer directeur
Postbus 161
2280 AD 's-GRAVENHAGE

Datum 2 3 NOV. 2012
Betreft Gedragscode eerlijke handelspraktijken

Geachte heer|

Uw brief van 21 september 2012 waarin u de aandacht van mijn voorganger 
vraagt voor de omvang van het probleem van de oneerlijke handelspraktijken, 
heb ik met belangstelling gelezen.

Ik stel voorop dat ik ruimte voor ondernemerschap van groot belang vind. Stevig 
onderhandelen hoort daarbij, maar het eenzijdig en met terugwerkende kracht 
overeenkomsten wijzigen niet. Elk bedrijf, leverancier of afnemer, groot of klein, 
moet ervan kunnen uitgaan dat zijn handelspartner eenmaal gemaakte afspraken 
nakomt. Daarom juich ik het toe, als leveranciers en afnemers afspreken 
oneerlijke handelspraktijken te bestrijden via zelfregulering. Ik ben bereid daarin 
een rol te spelen. Daarom faciliteert het ministerie van Economische Zaken (EZ) 
de totstandkoming van een gedragscode eerlijke handelspraktijken tussen 
afnemers en leveranciers met een fatsoenlijke en laagdrempelige vorm van 
geschillenbeslechting. Dit betreft de gehele keten, zowel de primaire sector als de 
verwerkende industrie en de retail.

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

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
ZS94 AC Oen Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2S00 EK Oen Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 80 Oen Haag
Overheidsidentificatlenr 
00000001003214369000 '

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksovertield.nl/ez

Ons kenmerk
DGETM-MC/ 12355702

Een minder vrijblijvende rol, MB ^|H, ''“I ^®ze gedragscode te
faciliteren. Zoals past bij zelfregulering, ligt het primaat bij het bedrijfsleven en 
niet bij de overheid. Het probleem van de oneerlijke handelspraktijken doet zich 
immers voor in de bilaterale relatie tussen een individuele leverancier en een 
individuele afnemer. De overheid hoort zich daarmee in beginsel zo min mogelijk 
te bemoeien.

Voor de voortgang op het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken zet ik in op 
het faciliteren van de nationale implementatie van de in Brussel gemaakte 
afspraken over een Europese gedragscode. Als de brancheorganisaties er op 
Europees niveau niet uitkamen, richt ik mij op het organiseren van een nationale 
gedragscode. Voor een eventuele nationale gedragscode is het voor mij een 
belangrijk uitgangspunt dat deze conform de Europese 'Principles of good practice' 
wordt vormgegeven.
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Tevens zal ik, zoals ik tijdens het overieg met de Tweede Kamer op 26 september 
2012 over de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (ACM) heb toegezegd, 
laten onderzoeken of de wetgeving voldoende en de zelfregulering die wordt 
nagestreefd voldoende zijn om oneerlijke handelspraktijken tégen te gaan. De 
uitkomsten hiervan zal ik betrekken bij (de implementatie van) de nationale 
gedragsç^de.

d/u

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

DGETM-MC/ 123SS7D2

Ik hoo ee voldoende te hebben geïnformeerd.

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zakçn
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging

nota Uw gesprek met de heer|^^m|||||||[^(VNO-NCW) op 
woensdag 5 december: eerlijke handelspraktijken

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

T 070

Datum
3 december 2012
Kenmerk
DGETM-MC / 12373534

earafenroute
Paraaf
AJ.I. van den 
directeur MC
Medeparaaf

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Kopie aan
Secr, MT MC, KG Mededinging

Bljlage(n)
2

Aanleiding
Op woensdag 5 december spreekt u van 9.00 tot 10.00 uur met de heer||m 
||j|jj|H|||j||algemeen directeur VNO-NCW). Op uw verzoek treft u hieronder een 
voorbereiding voor het onderwerp eerlijke handeispraktijken aan. Dit onderwerp is 
al meerdere keren in uw gesprekken met de heer|||Qym|||m|an de orde 
geweest, onder meer op 11 september jl. Over de voorbereiding heeft afstemming 
plaatsgevonden met de secretaris aanbesteding en mededinging van VNO-NCW.

Kernpunten
• U kun aangeven dat de minister op vrijdag 23 november een brief aan de

Tweede Kamer en Eerste Kamer heeft gestuurd met daarin de vervolgstappen
op het terrein van eerlijke handelspraktijken:
o blijven inzetten op zelfregulering, de meest aangewezen route voor een 

probleem in de bilaterale relatie tussen een individuele leverancier en een 
individuele afnemer.

o als brancheorganisaties er op Europees niveau uitkomen, richten we ons op 
het faciliteren van de nationale implementatie hiervan. Als ze er op 
Europees niveau niet uitkomen, richten we ons op het organiseren van een 
nationale gedragscode. In beide gevallen conform de Europese 'Principles 
of good practice'.

o voor het faciliteren van (de implementatie van) een nationale gedragscode 
focussen we op zowel de agrofood sector als de sector mode, textiel en 
schoenen. Uit uw gesprekken met vertegenwoordigers van leveranciers en 
afnemers bleek dat er in beide sectoren problemen rondom oneerlijke 
handelspraktijken voorkomen.

o in de eerste helft van 2013 gaan we met deze twee sectoren aan de slag 
met een pilot. Een rondetafelgesprek kan helpen bij het verder faciliteren 
van deze zelfregulering.

Ontvangen BBR
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O daarnaast laten we onderzoeken of de huidige wetgeving en de 
zelfregulering die wordt nagestreefd voldoende zijn om oneerlijke 
handelspraktijken tegen te gaan. Zoals door minister Verhagen toegezegd 
tijdens debat over Instellingswet ACM op 26 september. De uitkomsten van

DIractm'Mt'iifmraal 
energie, Teleconi &

DIrecöe Mededinging en 
Consumenten

Kanmwk
OGETM-MC / 12373534

Toelichting

Achtergrond
Al jaren ontvangen het ministerie van EZ en de Tweede Kamer met enige 
regelmaat klachten over misbruik van fnkoopmacht. Meest voorkomende 
voorbeeld hiervan zijn brieven die grote retailers (bijvoorbeeld Albert Heijn, 
jumbo, V&D, Hunkemöller) aan al hun leveranciers sturen.

Op dezelfde dag van het vorige gesprek met de heer|||||||||||||||||||^^ (op 11 
september) kwam het bericht naar buiten dat Albert Heijn 2% betalingskorting 
eiste van zijn leveranciers. Even later gevolgd door een bericht dat Jumbo een 
korting van 1,25% vraagt van zijn leveranciers, met terugwerkende kracht voor 
heel 2012.
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Energie, Telecom ft 
Mededinging
Directie Mededinging en 
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Proces
Een kort overzicht van wat er dit jaar op het terrein van oneerlijke
handelspraktijken is gebeurd:
• rapport TISCO: in januari 2012 heeft TISCO in haar eindrapportage 

geconcludeerd dat er onvoldoende draagvlak is voor een gedragscode eerlijke 
handelspraktijken op basis van zelfregulering en vrijwilligheid;

• gesprekken met bestuurders van bedrijven en brancheorganisaties: in de 
periode mei-juli 2012 heeft u gesprekken gevoerd met leveranciers en 
afnemers in de sectoren agrofood en mode, textiel en schoenen. Uit de 
gesprekken kwam naar voren dat business principles op basis van 
vrijwilligheid met een bijbehorend systeem voor geschilbeslechting voor alle 
partijen acceptabel zijn, mits vormgegeven conform het Europese systeem 
voor de agrofood sector, Niemand is echter erg enthousiast;

• debat Instellingswet Autoriteit Consument en Markt: tijdens dit debat op 26 
september liepen de emoties in de Tweede Kamer over dit onderwerp hoog 
op. Onder Kamerleden bleek een breed gedragen opvatting te bestaan dat 
handelspraktijken, zoals het eenzijdig inhouden van kortingen door Albert 
Heijn en Jumbo, zeer onwenselijk zijn en dat daartegen moet worden 
opgetreden. Minister Verhagen heeft tijdens dit debat toegezegd te laten 
onderzoeken of de huidige wetgeving in combinatie met zelfregulering door 
brancheorganisaties van leveranciers en afnemers afdoende is om oneerlijke 
handelspraktijken tegen te gaan. Dit onderzoek is uitgezet;

• Kamerbrief: op 23 november is een brief uitgegaan van de minister over 
vervolgstappen eerlijke handelspraktijken. De kern van de brief is

Kenmerk
DGETM-MC/ 12373534

directie Mededinging en Consumeiwen
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Ondaiwerp: Aanvuiing voorbereiding gespr^ Van Kesteren morgenochtend 
Urgtntie: Hoog
OaO^H

Morgenochtend spreek je van 9.00 -10.00 uur met de ^^rj|m|||||jH van VNO-NCW wer de eerji 
handelspraktilKen. Hiervoor heb Je ai eenvoorbereiding ontvangen^ojui» hebben wij gesproken met I

WHIIHb (Albert He^n) uit de agrotood sector. Met deze emiFi 
uitkomsten van dit gesprek, zodat je deze informabe laint gebaiiken

ditke
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Staatssecretaris

DirGCtoraat-generaal Agro
Dr'cci c furopet-'S 
Lr^ndbou'-^bi^'eid ç»r.
Vocdsc-l:ekerhet«J

nota marktmacht en mededinging in de agrofoodsector

Datum

3 jüfi.iitn ?t'I

Kenmerk
DGA IL‘/ / J2'i5 Ub'1 
BHM I?:i755fi9

Kiiyif aón

Parafenroutc
PjiViaf

dir<»ct"»ir nV 
Mf'df'U.'ïraaf

direrleur Mc.'JcUn^’ 
Ccnsurnt*f«en

Bijlage(n)
F^irri.ïf 
Dï. Afj'ü

r-k’.l«ïprir4^*f

PATtVif

Aanleiding
Deze nota informeert u over de relatie tussen de marktpositie van boeren en 
tuinders, duurzaamheid, mededingingsrecht en eerlijke handelspraktijken. De 
afgelopen drie jaar is er veel politieke aandacht geweest voor de zwakke 
marktpositie van boeren en tuinders in de afzetketen. LTO en andere 
boerenorganisaties klaagden over de lage prijzen die boeren en tuinders kregen, 
terwijl hun producten voor vee^ej^r^^uDenriarkt lagen. Ook v/as er recent 
veel te doen over de 2 % korti|j|jjjjj|j^^^^^^|^aar leveranciers wilde 
opleggen. Daarnaast wezen landbouworganisaties veelvuldig naar de 
mededingingswetgeving die duurzaamheidinitiatieven in de agrarische sector zou 
frustreren. Uit de visserijsector kwamen soortgelijke signalen, vooral de 
garnalensector vroeg hier aandacht voor.

In de ogen van het bedrijfsleven is er sprake van twee problemen; het gebrek aan 
marktmacht van primaire producenten in de agrarische sector en de beperking die 
de mededingingswetgeving stelt aan onderlinge afspraken die de concurrentie 
beperken, zoals prijsbinding. In de TK heeft een aantal fracties meermaals 
aandacht gevraagd voor de problemen van lage prijzen voor primaire 
producenten, in AO's, met het indienen van moties en door het stellen van 
vragen. SGP, CU en 5P waren samen met CDA, PvdA en een enkele keer me

ncvangen BSR
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De nationale discussie

Zwakke marktpositie van boeren en tuinders
Boeren en tuinders zijn prijsnemers omdat ze in verhouding tot de verwerkende 
industrie en de handel tamelijk klein zijn. Vaak moeten ze op korte termijn van 
hun product af want anders bederft het. Bij overvloedig aanbod of een crisis dalen 
de prijzen en wordt de overheid door de politiek aangesproken om iets te doen. 
Dat was in 2010 het geval voor varkensvlees en In 2011 voor glasgroenten 
(EHEC-crisis). Volgens onderzoeksinstituut SEO wordt de zwakke marktpositie ook 
veroorzaakt door overcapaciteit waardoor afnemers boeren en tuinders tegen 
elkaar kunnen uitspelen. Verder zijn boeren en tuinders weinig bereid om hun 
zelfstandigheid op te geven en samen te werken (rapport SEO Economisch 
Onderzoek juli 2011). Vaak krijgen de supermarkten de schuld van de malaise in 
de landbouw, zij realiseren volgens boeren hoge margès over hun rug. WUR-LEI 
voerde in 2009 in opdracht van de NMa hiériiaar een onderzoek uit. Geen enkele 
partij in de keten realiseerde volgens het LEÜexorbitante marges ten koste van 
andere schakels. Prijswijzigingen als gevolg van relatieve overschotten of 
schaarste werden in de periode van 2005 tot 2008 doorgegeven door de keten 
heen. Van overmatige marktmacht bij retail, handel en industrie was dus qeen 
sprake. j “

Duurzaamheid en mededingingsrecht
Op 22 november 2011 heeft staatssecretaris Bleker een brief aan de TK gestuurd 
over. belernmeringen In regelgeving en mededinging bij verduurzaming van de 
voedselketen. Hij schrijft daarin dat de grootste belemmering voor 
duurzaamheidafspraken niet lijkt te zijn dat er veel niet mag, maar dat het 
ondutdelijk is^vvaar de grenzen, van met name mededingingsregels, liggen Op 
verzoek van de staatssecretaris heeft de NMa'met betrokkenen gesprekken 
gevoerd om hun inzicht te geven In de reikwijdte van de mededingingsregels. De 
NMa zal begi^ dit jaar een overzicht geven van beschikkingpraktijk en 
jurisprudentie als handvat voor ondernemers om te beoordelen of een 
samenwerkingsvorm is toegestaan.

Eeriijke handèispraktijken
Al jaren ontvangen EZ en de TK klachten van leveranciers in verschillende 
bedrijfssectoren, waaronder de agrarische sector, over oneerlijke 
handelspraktijken van afnemers, zoals het eenzijdig wijzigen van contracten. J2fi 
TXJtllügtdat hiertegen moet worden opgetreden. Voorgaande ministers van EZ 
hebben gekoz^ voor een raciiiterende rol bij het tot stand brengen van een 
gedragscode eerlijke handelspraktijken via zelfregulering. Deze aanpak past het 
beste bij geschillen tussen afnemer en leverancier, laat het primaat bij het 
bedrijfsleven en kan voorzien iii een snelle, goedkope en laagdrempelige 
geschilbeslechting. Ook heeft zelfregulering de voorkeur boven specifieke 
regelgeving, omdat de voorbereiding van regelgeving veel tijd kost. In andere 
landen is specifieke regelgeving tegen oneerlijke handelspraktijken tot nu toe 
weinig effectief gebleken. Wordt op Europees niveau overeenstemming bereikt 
over een gedragscode voor de foodsector (zie hieronder), dan kan die op
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nationaal niveau worden geïmplementeerd. Wordt geen overeenstemming 
bereikt, dan kan een nationale gedragscode worden vormgegeven conform de 
Europese 'Principles of good practice', voor de foodsector en ook voor andere 
bedrijfssectoren.

De Europese discussie

Eerlijke handelspraktijken: Business Principles
De discussie|over eerlijke handelspraktijken loopt ook op Europees niveau. In 
2010 heeft de Europese Commissie een High Level Forum for a Better Functioning 
Food Supply Chain ingesteld om de implementatie te volgen van haar eerdere 
Mededeling óver "A better functioning food supply chain in Europe" (uit oktober 
2009) en van de aanbevelingen van de High Level Group on the Competitiveness 
of the Agro-fjood Industry. Het High Level Forum bestaat uit vertegenwoordigers 
van Europese lidstaten, Europese bedrijven in de voedselproductie, 
voedselverw.érking en voedseldistributie en maatschappelijke organisaties. Het 
werk Is georganiseerd in drie werkgroepen (expert pikforms). Eén daarvan is 
gericht op "B|usiness-to-business contractual practices In the food supply chain" en 
focust op het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken, Het expertplatform 
bestaat uit Europese brancheorganisaties van primaire producenten, fabrikanten, 
retailers en een vertegenwoordiging van consumentenorganisaties en vakbonden. 
Deze groep is in november 2011'uitgangspunten overeengekomen vooreerlijke 
handelspraktijken, zogenaamde 'Principles of good practice'. Vervolgens Is het 
expert platform aan de slag gegaan met een systeem voor implementatie van de 
'Principles of good practice'. Het gaat dan om de wijze van monitoring, 
handhaving en sanctionering. Hierbij zijn zelfregulering en vrijwilligheid 
uitgangspunten. Op dit moment zijn de leden van het expert platform het nog niet 
eens over dejprecieze vormgeving van dit systeem. Dit jaar wordt naar 
verwachting duidelijk of zelfregulering voldoende is voor de Europese Commissie 
of dat zij zich. gaat bezinnen op mogelijke regelgeving.

Marktpositie {primaire producent: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
Marktmacht speelt ook een rol in de discussie over de hervorming van het 
Europese landbouwbeleid. Periodiek lage landbouwprijzen jagen het debat aan 
over de zwakke marktpositie van de boer. De discussie over het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nadert zijn eindfase. Verwacht mag worden 
dat begin 2013 een akkoord gesloten zal worden voor de periode 2014-2020. Eén 
van de voorstellen is om de positie van de primaire producenten in de 
handelsketen|te versterken door ze te stimuleren zich te organiseren in 
productenorganisaties, unies van producentenorganisaties of brancheorganisaties. 
Lidstaten kunnen deze organisaties erkennen (ingeval van productenorganisaties 
is het voorstej om de lidstaten te verplichten om deze te erkennen) waardoor ze 
een wettelijke positie hebben. Onder voorwaardén kunnen ze de nationale 
overheid verzoeken om onderling afgesproken regels algemeen verbindend te 
verklaren.
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Nederland heeft zich positief uitgesproken over Jiet voorstel van de Commissie om 
de marktmacht van primaire producten te versterken via producentenorganisaties 
maar aangegeven dat bedoelde .orgènisatiés de positie van coöperaties niet 
mogen pndermijnen en dat zé zich aan de Europese rnededingingsregels dienen te 
houden. Over dit laatste punt zal overigens nog een'stevige discussie gevoerd 
moeten worden met name met de zuidelijke lidstaten maar ook met het Europees ' 
Parlement.

Hoe nu vertier?
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4.33
Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging 
de Directeur-generaal Agro

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

Auteur

T 070

nota bijeenkomst met organisaties uit de land- en tuinbouw 
over de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken

Paraaf
Parafenroute 
Digitaal akkoord, 10/11/14

directeurMC___ __________ ___ _
Medeparaaf (per mail akk 10/11/14) Medeparaaf

plvilrecteiirELV _____ ____________________

Paraaf

Medeparaaf

mlnez.nl

Datum
10 november 2014 
Kenmerk
DGETMMC/ 14182079

BHM; 14183864

Kopie aan
I

Bijlage(n)
1

I (ELV)

Aanleiding
Op woensdag 12 november, 10.00-11.30 uur, vindt in de Mansholtzaal een 
bijeenkomst plaats met land- en tuinbouworganisaties over de pilot gedragscode 
eerlijke handelspraktijken. Dit is een invulling van toezeggingen van de Minister 
en de Staatssecretaris om de bekendheid van deze pilot onder land- en 
tuinbouwers te vergroten, omdat hun deelname aan de pilot laag is.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Kernpunten
De bijeenkomst heeft als doel:
• in kaart te brengen in hoeverre land- en tuinbouwers tegen oneerlijke 

handelspraktijken aanlopen.
• nagaan in hoeverre zij bekend zijn met de pilot.
• bezien hoe de bekendheid van de pilot vergroot kan worden.
• bekijken hoe deelname aan de pilot vergroot kan worden.

Kernboodschap:
• Problemen benoemen en aankaarten: bij brancheorganisatie en/of ministerie.
• Durf/lef tonen om mogelijk klachten in te dienen.
• Aan organisaties die aan de pilot meedoen om te laten zien of de pilot werkt 

of niet.
• Niet te afhankelijk maken van één afnemer.

Outline bijeenkomst:
• Introductierondje
• Korte presentatie: waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we 

naar toe.
• Rondje doen: concrete ervaringen met oneerlijke handelspraktijken, 

bekendheid pilot, klachten (en hoe los je die op).
• Wat is er volgens de land- en tuinbouworganisaties nodig om oneerlijke 

handelspraktijken aan te pakken.

Ontvangen BSR
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Toelichting

Deelnemers (stand 10 november 2014):

Naam

mms

-j

m

Organisatie 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur
Nederlandse Vakbond Varkenshouders
LTO Glaskracht
LTO Nederland
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Dutch Produce Association
DPA/Van Nature
The Greenery
Vereniging voor Groothandelaren in 
Bloemkwekerijproducten
FloraHolland
FrugiVenta
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Nederlandse Melkveehoudersvakbond
Nederlandse Melkveehoudersvakbond

Aanwezigheid vanuit EZ:
• directie Mededinging en Consumenten:
• directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid:

Kenmerk
DGETM-MC / 14182079

Centrale Organisatie voor de Vleessector

Positie kabinet
Elk bedrijf, leverancier of afnemer, groot of klein, moet ervan kunnen uitgaan dat 
eenmaal gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht dat niet het geval zijn, 
dan Is dat een probleem dat zich voordoet in de bilaterale relatie tussen een 
individuele leverancier en een individuele afnemer, De overheid heeft daar in 
beginsel geen rol In. Ervaringen in andere Europese landen leren dat wetgeving 
die ziet op het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken bij inkoopmacht niet 
effectief is gebleken, zoals ook blijkt uit het onderzoeksrapport Oneerlijke 
handelspraktijken, voldoet bestaande (zelf)regulering? dat onderzoeksbureau SEO 
Economisch Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische zaken 
heeft uitgebracht. Dit rapport concludeert dat zelfregulering de meest aangewezen 
route is om problemen met oneerlijke handelspraktijken bij inkoopmacht tegen te 
gaan. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een fadüterende rol bij 
zelfregulering. Om te bezien hoe zelfregulering in de praktijk werkt zijn er twee 
pilots (in de agrofoodsector en in de sector mode, textiel en schoeisel) opgezet en
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in het najaar van 2013 gestart. Op basis van de uitkomsten van deze pilots, in 
het najaar van 2015, zal worden bezien hoe hiermee verder te gaan.

Pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken
Aan de stuurgroep van de pilot in de agrofoodsector nemen het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) en LTO deel. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de voortgang van de 
pilot. Bij LTO zijn ca. 30.000 bedrijven, op een totaal van ruim 67.000 bedrijven 
(LEB 2014) in de land- en tuinbouwsector, aangesloten. Hiermee 
vertegenwoordigen de leden van LTO gezamenlijk ongeveer 65 % van de 
Nederlandse productieomvang van land- en tuinbouwproducten. De stuurgroep 
heeft in haar vergadering op 29 augustus jl. besloten om ook verdere actie te 
ondernemen. LTO zal, mogelijk samen met CBL en FNLI, een meer gerichte 
oproep tot deelname doen onder haar leden.

Bij de pilot voor de agrofoodsector wordt aangesloten bij het Europese vrijwillige 
initiatief voor zelfregulering, het zogenaamde Supply Chain Initiative, inclusief de 
Europese gedragscode en de Europese website voor informatie en registratie. Bij 
de agrofoodsector hebben veel ondernemingen zich intussen geregistreerd bij het 
Europese initiatief. Alle in Nederland actieve supermarktorganisaties zijn formeel 
geregistreerd, uit de levensmiddelenindustrie hebben een aantal grote fabrikanten 
zich geregistreerd en vanuit de landbouwsector heeft één coöperatie zich gemeld.

Rol van de Autoriteit Consument en Markt
De ACM komt in beeld wanneer er sprake is van een overtreding van de 
Mededingingswet, zoals het kartelverbod of het verbod op misbruik van een 
economische machtspositie. De ACM ziet toe op de naleving van de 
Mededingingswet en zal handhavend optreden indien deze wordt overtreden. 
Indien bedrijven vermoeden dat sprake is van een overtreding van de 
Mededingingswet, kunnen zij hierover een klacht indienen bij de ACM. De 
Mededingingswet is erop gericht beperkingen van de concurrentie te voorkomen. 
Bij oneerlijke handelspraktijken is over het algemeen geen sprake van een 
beperking van de concurrentie.

Toezeggingen Minister en Staatssecretaris
Tijdens het Algemeen Overleg Marktwerking, Mededinging en Staatssteun op 19 
juni jl. heeft het lid De Liefde (WD) vragen gesteld aan de Minister over de 
bekendheid onder land- en tuinbouwers van de pilot gedragscode eerlijke 
handelspraktijken in de agrofoodsector. De Minister heeft toegezegd om na te 
gaan of land- en tuinbouwers voldoende zijn geïnformeerd over de pilot en om 
een breed rondje te doen langs hun vertegenwoordigende organisaties. Voor de 
Staatssecretaris geldt dat het lid De Liefde bij het mondelinge vragenuur van 1 
april jl. aandacht aan haar heeft gevraagd voor de bekendheid onder land- en 
tuinbouwers van de pilot. Hierop heeft de Staatssecretaris toegezegd in overleg te 
gaan met Greenport Holland en producentenorganisaties om de pilot beter bekend 
te maken. Deze zomer is op ambtelijk niveau aan Greenport Holland en LTO

Kenmerk
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Glaskracht gevraagd om via bestuurders, interne publicaties of anderszins 
informatie over de pilot te verspreiden.

Initiatiefnota Geurts
In augustus heeft het lid Geurts (CDA) zijn initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, 
over het versterken van de voedselketen' gepubliceerd. Om er voor te zorgen dat 
de agrarische sector voor Nederland behouden blijft, pleit het lid Geurts er in zijn 
initiatiefnota voor dat boeren, tuinders en vissers een eerlijke boterham moeten 
kunnen verdienen. Volgens hem kent de huidige marktstructuur veel 
belemmeringen voor die eerlijke boterham. Zo maakt hij zich zorgen over het 
voortbestaan van de voedselketen in Nederland, onder andere omdat naar zijn 
idee machtige supermarkten een, zo laag mogelijke prijs afdwingen die soms 
onder de kostprijs ligt. Er is wel een gedragscode eerlijke handelspraktijken, maar 
dit vrijwillige initiatief is volgens het lid Geurts flinterdun. Een onafhankelijke 
toezichthouder voor de agronutriketen kan daar volgens hem verandering in 
brengen. Dat zou een toezichthouder zijn die niet slechts kijkt of consumenten de 
laagst mogelijke prijs betalen in de winkel, zoals de Autoriteit Consument en 
Markt volgens het lid Geurts doet, maar ook het belang van landbouwers 
meeweegt. Het lid Geurts wil ook dat de betrokkenen hun krachten bundelen in 
branche- of producentenorganisaties, omdat de huidige productschappen 
verdwijnen. Op 28 oktober is een kabinetsreactie op deze initiatiefnota naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Deze reactie is ter informatie als bijlage bijgevoegd bij 
deze nota.

Kenmerk
DGETM-MC/ 141S2079

directie Mededinging en Consumenten
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5.1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 18 augustus 2015 16:12

Eerste aanzet opzet evaluatie oneerlijke handelspraktijken 
Evaluatiepunten.docx

Zie bijgaand een eerste aanzet voorde opzet van de evaluatie. Ik bespreek m graag binnenkort met jullie om te 
bezien hoe we verder gaan. Ik zal een vergaderverzoek versturen.

Groet,
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5.1a

Xnhoud van de evaluatie
In verschillende contactmomenten met Tweede Kamer zijn een aantal dingen toegezegd over de 
evaluatie. Samenvattend zouden de volgende aspecten meegenomen moeten worden in de evaluatie:

• 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 gedragscodes met kaderregeling doelmatig zijn als 
oplossing voor het probleem van oneerlijke handelspraktijken.

• Indien het antwoord op die vraag bevestigend luidt, zou moeten worden bezien of het 
mogelijk is te komen tot één gedragscode en werkingssfeer daarvan uit te breiden tot andere 
bedrijfssectoren dan die van de pilots.

• Het is aan de respectievelijke stuurgroepen om de pilots in beide sectoren te evalueren. 
Mogelijk doen zij dit door bedrijven via een enquête te bevragen naar onder meer:
-de verschillen tussen de situatie voorafgaand aan de pilot en daarna,
-de bekendheid van de pilots,
-de preventieve werking die ze hadden en bovenal
-of het goede vertrouwen tussen afnemer en leverancier is verbeterd.
(Maar wij denken niet dat de stuurgroepen voldoende Informatie aanleveren, daarom willen 
we zelf aanvullend onderzoek doen).

We zouden dit kunnen aanvullen met aspecten waarvan we zelf denken dat ze handig zijn om te 
evalueren, zoals:

-de vraag of de sancties voldoende afschrikwekkend zijn;
-de vraag of bedrijven in het geval van individuele klachten durven te klagen zonder dat 
anonimiteit gewaarborgd is;
-de vraag of het systeem laagdrempelig genoeg is; welke procedurele en inhoudelijke 
aspecten houden bedrijven tegen van deelname? (denk aan: ingewikkelde normen, 
ingewikkelde of tijdrovende registratie, lastig om een compliance officer aan het werk te 
zetten, lastig om bestaande contracten aan te passen);
-in hoeverre vinden bedrijven die ervaring hebben met de gedragscode en kaderregeling de 
geschillenbeslechting effectief (verliep het overleg tussen partijen makkelijker nu men elkaar 
kon aanspreken op de normen van de gedragscode, kwamen partijen makkelijker tot een 
oplossing).
-zijn er zaken die ontbreken aan de gedragscode en kaderregeling?

Aanpak
We zouden de stuurgroepen moeten vragen naar hun plannen voor de evaluatie, zodat we 
geen dubbel werk doen en we slechts aanvullende informatie vergaren.
De aard van de onderzoeksvragen (het gaat vooral om ervaringen en meningen) maakt dat 
een enquête als onderzoeksmethode het meest geschikt is.
Ik zie drie sporen:
1. Een algemeen onderzoek naar stand van zaken in de markt ten aanzien van oneerlijke 
handelspraktijken (in hoeverre komen oneerlijke handelspraktijken nog steeds voor en hoe 
ernstig (voor de economie en het bedrijfsleven) is dit);
2. Een onderzoek naar de ervaringen met de pilots. Hiervoor moeten we op zoek gaan naar 
bedrijven die ervaringen hebben met de gedragscode en de kaderregeling. We zouden de 
brancheorganisaties kunnen vragen of zij hun leden hiervoor zouden willen benaderen. We 
maken de grootste kans als we geregistreerde bedrijven vragen.
3. Daarnaast zouden we bedrijven die nog niet bekend zijn met de pilots kunnen vragen hoe 
zij denken dat problemen rhet oneerlijke handelspraktijken het best opgelost kunnen worden.
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Het voordeel hiervan is dat er buiten de bestaande kaders om wordt aangegeven waar de 
sectoren behoefte aan hebben.
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Onderwerp:

5.2

donderdag 17 september 2015 8:35 

onderzoek OHP/pilots

Groet,

Directie Mededinging en Consumenten I Directoraat-Generaal Energie. Telecom en Mededinqinq I 
Ministerie van Economische Zaken ^
T 070-|j|||||j| I M 06|||jj|||Üj||||| E jm^Bgminezml



^Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

5.10

vrijdag 20 november 2015 13:52

RE; Study Supply chain initiative

Beste

Laten we even zien of we iets over de evaluatie willen opnemen. Wellicht wat te voorbarig voor nu. Voor het punt 
over 'future direction' is het wellicht nog wat te voorbarig (en een keuze daarin zouden we ook voor moeten 
leggen aan de MEZ).

Ter achtergrondinfo. 
Nederlandse pilots.

Groet

en ik zijn van de zomer door gj|en een collega van haar geïnterviewd over de

(5 Van:
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 13:12 
Aan:
CC; .' '•
Onderwerp; 1^ Study Supply chaiiTînîtiâtîÿr Bwur.nH

Beste y-_^en
Zie ondS^staande maiTdie ik zojuist binnenkreeg.
Net even met ^^ftvan het LEI gesproken er zijn volgende week 5 interviews en het zou me niks verbazen als 
er wat meer info op tafel ligt.
Volgende week even overleggen of we iets rond deze evaluatie in dit rapport willen hebben? Graag advies! 

Hartelijke groet.

Van: - •''#!'M!i^mU[m^informa.coml
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 11:21 

■an:
nderwerp: Study Supply chain initiative

Dear

AGRA CEAS has been contracted through Areté s.r.l. (leading contractor) by the European Commission - and 
precisely by EASME and DG GROW - to carry out an ex-post evaluation on the effectiveness of the Supply Chain 
Initiative and of similar national initiativesset up in certain Member States.

During the past months, we carried out a series of in-depth interviews with different stakeholders in the 
Netherlands and the report is currently being finalized.

We would like to include the latest developments on the Dutch initiative. LTO gave me your contact for further 
information. I understood the evaluation of the Dutch initiative is currently ongoing? By when do you plan to 
complete the evaluation? And if possible, could you already give us some insights on the future direction of the 
initiative?

Thank you in advance for your help. I remain at your disposal for any further information.

Best regards,
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Agra CEAS Consulting Ltd 
Bureau Européen de Recherches 

^ '20-22 rue du Commerce 
^ çlOOO Brussels, Belgium

kracEAS
C f.u riuJtifu/

Agti-fôad économie Gttdpolîcx^ anaî^sù
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f'”Van:
^Werzonden:

Aan;
CJnderwerp:

dSnsdag 8 december 2015 9:06

_ ■ -................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................RE; Contactpersonen en inleesmateriaal

Van: ; ... '
Verzonden: dinsdag 8 december 2015 9:05 
Aan: '..Ä
Onderwerp: RirSntectpersonen en inleesmateriaal

Hoe kijken juilie daar tegenaan? 

Groet

wur.nllVan: _______
Verzonden; maandag 7 dèoaïïE 
Aan;1' ■
CC:.'Mllllil Onderwerp: RË; Contactpersonen en inleesmateriaal

■ Hierbij de laatste stand van zaken (later dan gepland, excuses!)
... ................................ ........ .

5.11

Tk h^n np evaluatie aan het scannen» Daarbli valt o

We gaan deze week door met schrijven, en willen de opmerkingen/suggesties/aanvuHingen/etc. van 
d^stuurgro6pgi^®g meenemen. Hoe kunnen we dit het beste organiseren?

■-ÎJ

Dank je wel alvast en groet,

SmTndag7decn,bef2ol^

To:S'-'
Cc:

giminez.nn

Subject: RE: Contac^Ja^onen en rnleesmateriaal 

Ha SB



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

i-Groet,

.t--.;_____

>A^an:__________
Verzonden: maandaa
Aan 
CC: ■
OndÜl^f|?PTf?^^ inieesmate

wur.nll

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

From:
Sent: maandag 7 december^j^l^

5^3 '•'I Subject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal

Sminez.nll

onlg«pfe\To™ndTwoen“ fag?"'*“'®

Alvast bedankt.

Groet,

Verzonden; woensdag Z^iovenibe^Ol^s!?! 
Aan:
“■ ..k.‘Wlh .
Onderwerp: RE; Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste

af, maandag a.s. hebben we de sessie op EZ.

k Streef ernaar om een eerste conceptversie in de week van 9 december gereed te hebben. Ik kan je 
hPhhfn; '^gLgrjan ligt (zodat de jeden van de textiel-stuurgroep enige dagen leestijd

Kortom, op vr. 11/12 zal er eenvolledigerversie^genT^^^^^^^^^^

Helpt ditje verder? 
Groet,

From:
Sent; dinsdag 24 november 2015 17:50 
To;
Cc:
Subject: Contactpersonen en inleesmateriaal

Beste I



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

SbbenTet bijeokomstód

met textiel staat op 9 december. Die met agrofbod gaan we inpfannen. Beide overleggen hebben echter-niet 
zoveel zin als er geen concepten van de evaluatie zijn.

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

Alvast bedankt,

Van: €v:i.Veizonciëiï: maandag 16 november 2ÖÏS'ÏÖ:37
Aan:
CC;
Onderwerp; RETCdhlictpersonen en infeesmateriaal

Swur.nll

^ ----------- „__ Voorlopig hebben we het Europese jaarverslag niet nodig. Mochten we hier toch
gebruik van willen maken, dan kom ik bij je terug. En inderdaad: dé kamerbrleven heb je eerder al 

.doorgestuurd, die hebben we dus al.

W F

Thanks en groet.

znr; maarK

RE

Sent: rra^ag 16 rra^^mber 20151^:36

To 
Cc:
Suideds RE: QjntÉctpereonen en inleesmateriaal

minez-nll

Beste

De stuumroepen van de pilots hebben vorig jaar geen jaarverslag uitgebracht. De stuurgroep op Europees niveau 
van het Supply Cham Initiative wel. Heb je deze nodig? ^
teHnfeesmateriaal^"^^*'^*''^^ verstuurd met de stavaza van vorig jaar. Volgens mij had ik je die al gemaild met

Groet,

%

Verzonden: dinsdagiraTnovembèr 2015 15:45 
Aan: ^
CCt
Ondêrwirp: RE: Contac^jersonen en inleesmateriaal



Oja, de vragenlijst is bijgevoegd - zie bijlage. Mochten jullie nog aanvullingen, suggesties etc. hebben 
geef gerust een gil. '

Tot slot; Ik (as ergens dat één van de taken van de stuurgroep is: het uitbrengen van een 
geanonimiseerd jaarverslag over de toepassing van de gedragscode met kaderregeling. Weten lullie of 
dit jaarverslag ai is uitgebracht, en of deze ter inzage is?

Tot ZO ver even, groet,

jFrom; ^
Sent: dinsdag Tö november 20ÎS 12:0:
To:
Cc:
Subject: RE: Contad^ersonen en inleesmateriaal

jMogzaïD

3ject: RE: Contactpersor

Beste mmn
Hoe gaat de voortgang van onderstaande?

Heb Je ai een beeld wanneer œncept rapportages gereed zouden kunnen zijn? 

’ Alvast bedankt,

Van; ■:.S'
Verzonden: woensdag 28 oktober 2015 13:Ó8 
Aan:

l^ppnderwerp: Contactpersonen en Inleesmateriaal 

Beste

ur.nlV

Zie bijgaand wat documenten die de conte)d schetsen waarbinnen je het vraagstuk kan plaatsen.

raat nee VolSraT weten als ik nog iets voor'Te kan doen of ais je wilt overteggen 

Met vriéndelijke groet,

linging en Consumenten



arrtste TV-- ‘V't:-~?vs

■■'vi

. 'Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
; |uet 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 mform 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 

P 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..

^I^e Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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 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.



'.V'
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Tos message may contain information that is not intended for you. If you 
, axe not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

requested to inform the sender and delete the message, 
f-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.



■■•-.I

'Van:
'Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

5.13

maandag 21 december 2015 10:07

RE: Betr.: RE: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken

Beste

Dank voor je commentaar en opmerkingen op dit verslag. Dat ziet er uit als genoeg stof voor het overleg van 5 
januari. Wij hebben je opmerkingen alvast doorgestuurd naar de WUR, zodat zij die al mee kunnen nemen in een 
volgende versie. Verder hebben wij hèn gevraagd er de 5® bij te zijn. Hopelijk gaat hen dat lukken.

Fijne feestdagen!
Groet,

•Van:E '""’^^cbhnl]
Verzonden: dinsdag 15 december 2015 15:48
Aan:
CC: j
Onderwerp: Betr.: RE: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken

Beste I

Ik heb onze reactie in de tekst gezet.
We moeten het er nog even flink over hebben op 5 januari denk ik.

Cl

®minez.nl> 8-12-?m Q-IQ s.

Verzonden: maandag 7 december 2015 17:14

Onderwerp: Evaluatie Gedragscode eerlijke^^ndelspraktijken 

Beste leden van de stuurgroep,
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.
Op 5 januari zuilen we het bespreken. Mochten jullie voor die tijd schrifteiijk willen reageren kan dat natuurlijk al. 
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, rnaar omdat het met is geiukt om dit jaar een overieg met jullie te plannen, is de planning nu om het in 
tweede week van januari te versturen.
Net vriendelijke groet.



i

I pit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
, fliet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
f 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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f’Van:

'Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

zondag 3 januari 2016 22:30
@wur.nl>

i
RE: Betf.: RE; Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken 
Gedragscode eerlijke frandelspraktijken.MvdH.docx

5.14

Beste

De allerbeste wensen voor 2016. Een mooi en gelukkig jaar toegewenst. 

Hierbj^^aatst^jerei^an^ rapport over de 'Gedragscode eerlijke handelspraktijken’.

!-:»■■■'

Iét ziet er haar uit dat ik2eïrdj>fniddag a.s. aan kan schuiven bij het stuurgroep-overieg op EZ. Kan ie 
zeggen waar op EZ het overleg plaatsvindt?

Groet,

me

Van: 
VerzoninSSHfedag 17^

Onderwerp: Re: Betr.: RE: l?valÜ£

!nez.nl>
àglT^ecember 201TÏ6:59

Dank voor je reactie, 
moeten sturen.

Groet,

TEvalüatle Gedragscode eerlijke handelspraktijken 

stuurt een reminder naar de stuurgroep mode en textiel dat ze hun reactie aan jou

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Opj-Tjec. 2015 om 14:24 heeft
MHBT~ ^MT:#.w.ur.nl<mà1IôT^^^JjjUJmpwMr^ii>.^ het volgende geschreven:

Dank hiervoor,

v^lgr wordt snel

Voor nu alvast fijne feestdagen toegewenst, en groet, |^■hi



^•v:■

From:
, isent: w’öënsHig'
'To: ,,j -

'^èübject; FW: Betr.: R^ Evaluatie Gedragscole eerlijke handelspraktijken

Zie in de bijlage een schriftelijke reactie van CBL Die stuur ik meteen door zodat je dat mee kan nemen in de 
volgende versie.

Gezien de commentaren lijkt het me echt heel handig als jij, of anders een collega, aan kan schuiven de 5e 
januari.

Overigens ben ik alleen morgen nog aan het werk en dan weer 4 januari op kantoor. Als er tussentijds nog iets 
speelt; is volgende week ma en dl nog bereikbaar.

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. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

I 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.



1
■'••-.a 5.15
IVan:

r,"Verzonden:
, vAan;

CC:
Onderwerp;

dinsdag 5 januari 2016 16:29

RE: Evaluatie versie 2

Beste

Bedankt voor je opmerkingen. Ik heb ze doorgestuurd naar 
evaluatie. len die gaat ze verwerken in de

lik hoor het graag als je nog vragen hebt. 

Met vriendelijke groet,

..'^^^^WBEIgiito.nn
Verzonden; dinsdag 5 januari 2016 14:00
Aan: II
CC;
Onderwerp: RE: Miuati?Gid^od?^rlif fiSï^ijken vSi (e-mail)

Beste

DankI
Hierbij alvast enkele opmerkingen vwb de pilot agrofood.

^^i^dSing'^^ inleiding de 3 algemene principles: consumentenbelang/overall sustainability, freedom of contract en

2. Officieel kan de stuurgroep alleen gebundelde klachten bespreken. Dat staat ook op pagina 19
Maar om Individuele bedrijven niet te ontmoedigen ■ de drempel is al hoog genoeg - heb Ik bij LTO de deur zo wijd

Wjkfn warerka^'^f'nTdtis '

3. Achteraf hadden we een nulmeting (enquête) moeten doen en die na twee jaar moeten herhalen. Dan hadden 
we kunnen vergelijken.

4. Pagina 18. Geringe rol angstfactor: vind ik blijken uit de LTO-enquête

5. Pagina 18, Voetnoot 9. Vaak betreft het niet een handelaar maar een coöperatie van boeren/tuinders. Het is dus 
die coöperatie die zich zou moeten inschrijven. Dat slechts drie dat hebben gedaan, geeft mogelijk aan dat er een
droTrh“deCa"fels' '’“'-"/tuindors over wat onoarlijk Is on do dagolijkso realitoit aan

6. Oekkkingsgraad land- en tuinbouw



r.Ti. . . •

' Er zijn in Nederland zo'n 65.000 particuliere en overheids landbouwgrondgebruikers (in 2015 64.717 deelnemers 
- ban de zgn gecombineerde opgaaf). Maar dat zijn niet allemaal particuliere "actieve agrariërs". Wellicht zijn dat er 

. p'n 55.000. Dit is op basis van RVO-gegevens.
■.^jRest is burgers met bijv 2 ha ponyweide.
f...LTO vertegenwoordigt gemiddeld de iets grotere grondgebruikers en zo'n 80% van de agrarische primaire produktie. 

Groeten,

LTOTeam Internationaal 
Tel 0031(0)61

From:
Sent: 04/01/2016 uTm 
To:

Subject: Evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken versie 2 

Beste leden van de stuurgroep,

'Zie in de bijlage een volgende versie van de evaluatie waarin de WUR commentaar heeft verwerkt 
Deze verste willen we morgen graag bespreken. •

Zoals het er nu naar uit ziet zal 
overleg.

Tot morgen.
Vriendelijke groet.

Mede namens SUB en ^^Bl

|van de WUR morgen ook aan kunnen sluiten tijdens het

r:

Van: f
Verzonden: maandag 7 december 2015 17:14 
Onderwei-p: EvaiuaH^^^^scode eerfjjke hi^elspraktijken

Beste leden van de stuurgroep.

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.

Op 5 januari zullen we het bespreken. Mochten jullie voor die tijd schriftelijk willen reageren kan dat natuurlijk al.

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

"U om het in

Met vriendelijke groet.



I

- 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.



5.16
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 21 januari 2016 9:57

@wur.nl); .7 7 ~ ;
Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag
uiterlijk dinsdag 26 januari reactie
Gedragscode eerlijke handelspraktijken. _versie3.docx

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 malt) 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 noq 
zwaarwegend commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van iullle
en%fopmeÏingen hebben wanneer jullie geen commentaar

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

‘ ^ _ . ;f Oireciis ïJesedïngmg er> Commv&nien i. Dirsc
M-nis-ene van Ecoa-^ïijsdie Eakan
Toro-‘ ' ' |! d i ■■ . ~

irie I

Sminez.nl




