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Aanleiding
Op maandag 5 oktober 2015 heeft Land - en Tuinbouw Organisatie (LTO) aan de 
Stuurgroep van de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken in de 
agrofoodsector laten weten geen behoefte te hebben aan voortzetting na afloop 
van de pilot emoe dit jaar. De minister heeft in de bewindspersonenstaf van 13 
oktober aangegeven geïnformeerd, te wii:en worden over de stand van zaken van 
de twee pilots en samen met de Staatssecretaris een gesprek te willen met LTO,

Advies
1) U kunt kennis nernen van de nota
2) U wordt, gezien de hieronder geschetste stand van zaken, geadviseerd de 
evaluatie van beide pilots a" te wachten alvorens met LTO in overleg te treden

Kernpunten
• Aan de Tweeds Kamer is roegezegd dat de minister de Kamer eind 2015 een 

evaluatie van de twee pilots toestuurt Aan de hand van de evaluatie moet 
worden beoordeeld of de gedragscode doeltreffend is als middel om oneeri.jke 
handeisprakttjken tegen te gaan en wat het vervola zal worden

. Het LTO bestuur heeft, ondanks dat de evaluatie nog met is afgerond, reeds 
besloten geen behoefte aan voortzetting van de pTot te hebben, Oneerlijke 
handelspraktijken worden door haar achterban niet als probleem en/aren, 
omdat ZIJ niet d reet zaken doen met supermarkten

• Naar aanleiding van het bericht van LTO heeft de stuurgroep van de pilot in de 
agrofoodsector - Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federati« 
Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en LTO - op 9 oktober ji. 
overleg gehad Hierin is afgesproken dat partijen de pilot gevmon af zullen 
ronden met de geplande evaluatie. LTO maakt haar standpunt ondertussen 
niet actief kenbaar, zodat het binnen de context van de pilot meegenomen 
kan worden.

• FNLI en CBL hebben nog geen definitief standpunt ten aa.nzien van het vervolg 
van de pilot. Ze hebben al wel aangegeven dat er iets zou moeten blijve.n 
bestaan om oneerlijke handeisprakttjken tegen te gaan, maar in een lichtere
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vorm dan de huidige pilot. Ze hebben de pilot als succesvol ervaren, omdat 
ze denken dat er een preventieve werking van de gedragscode uitgaat. Ze 
zijn, evenals LTO, geen voorstander van wetgeving tegen oneerlijke 
handelspraktijken.

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

Kenmerk
DGETM-MC/ 15145269

• EZ heeft toegezegd voor beide stuurgroepen de evaluaties te faciliteren door 
een onderzoeker opdracht te geven de leden van de stuurgroepen te 
Interviewen over het verloop van de pilot en hun wensen voor het vervolg op 
het dossier oneerlijke handelspraktijken.

• Het streven is de evaluaties voor eind november af te ronden. Op basis van de 
evaluaties zal een voorstel worden gedaan hoe verder te gaan met oneerlijke 
handelspraktijken. Hierbij zal ook gekeken worden of er goede voorbeelden 
zijn van laagdrempelige gedragscodes in andere sectoren en naar ervaringen 
in andere landen, bijvoorbeeld in het VK met een 'adjudicator'.

Toelichting
Oneerlijke handelspraktijken zijn regelmatig onderwerp van politiek debat 
geweest. Er zijn twee pilots {in de agrofoodsector en in de sector mode, textiel en 
schoeisel) gestart om te onderzoeken of een gedragscode een goed middel is om 
oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De pilots duurden twee jaar en lopen 
eind 2015 af. De pilot in de agrofoodsector is vormgegeven door aan te sluiten bij 
eenzelfde initiatief op Europees niveau, het 'Supply Chain Initiative'. Bedrijven 
(producenten, leveranciers en afnemers) kunnen zich registreren bij het initiatief 
en binden zich daarmee aan de gedragscode. Deelnemers aan het initiatief 
kunnen elkaar aanspreken op naleven van de gedragscode en gebruik maken van 
de geschilbeslechting die onderdeel is van de gedragscode.

. Inde gedragscodes zijn specifieke vormen van oneerlijke handelspraktijken 
opgenomen, zoals weigeren om afspraken schriftelijke vast te leggen, het 
eenzijdig wijzigen van gemaakte afspraken en opzettelijk verstoren van 
leveringstijden.

LTO heeft een enquête over oneerlijke handelspraktijken uitgezet bij 32Ô00 leden 
en kreeg hier een respons op van 500 leden (1,6%). Bij andere enquêtes is LTO 
een respons van 20-30% gewend. Bovendien kwamen er uit de respons geen 
duidelijke klachten naar voren en geen signalen dat leden angst zouden hebben 
om te klagen. LTO ziet wel andere problemen in de sector zoals de 
margeverdeling in de keten, mededinging en duurzaamheid en de inkomenspositie 
van land- en tuinbouwers, maar de gedragscode is daar geen oplossing voor. Op 
deze onderwerpen wil LTO haar capaciteit de komende tijd inzetten.

en
Directie Mededinging en Consumenten
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7.28
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 november 2015 16:52

Vergadering plannen stuurgroep pilot gedragscode oneerlijke handelspraktijken 
agrofood

Zou jij een bijeenkomst willen plannen voor de stuurgroep pilot gedragscode oneerlijke handelspraktijken 

De reden is: bespreken van de evaluatie.

Het liefst in de periode van 9 dec t/m 18 dec, maar anders in de eerste werkweek van januari.
Volgens mij heb je de e-mailadressen van en
keer.

Vanuit EZ moet in ieder geval 1 van de volgende mensen kunnen: 
2 kunnen zijn.

Alvast bedankt!

Groet,

H nog van de vorige 

of ik. Het zou mooi zijn als het er

Van:
Verzonden: woensdag 25 november 2015 15:28
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Klinkt wel ok toch?

Bijeenkomst met AGROfood zal dan dus 9 december of later moeten. Ga jij dat met oppakken?

@wur.nl]Van:
Verzonden: woensdag 25 november 2015 15:25

|Aan:I )
fcc:
Onderwerp: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste

Deze we^ek ronden we de interviews af, maandag a.s. hebben we de sessie op EZ. Dan hebben we als 
het goed IS alle ruwe informatie'verzameld en aaan we analvseren pn cchrnvpn

k Streef ernaar om een eerste conceptversie in de week van 9 december gereed te hebben. Ik kan ie 
op maa. 7/12 toesturen wat er dan ligt

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

Helpt dit je verder?
Groet,



•From; @minez.nn
Sent: dinsdag 24 november 2015 17:50 

S-To:

Subject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste !

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

ieb“, "“S afs,gi.=„de blie„k„„,.,gn

z?ved1rteirnServ^n

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

Alvast bedankt,
Vr. gr.

Swur.nl]Van;■ ■
Verzonden: maandag 16 november 2015 10:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal

Ah... Dank . Voorlopig hebben we het Europese jaarverslag niet nodig. Mochten we hier toch
gebruik van widen maken, dan kom ik bij je terug. En inderdaad: de kamerbrieven heb je eerder al 
doorgestuurd, die hebben we dus al.

Thanks en groet,

From;
Sent; maandag 16 november 2015 10:36
To:
Cc: '
Subject: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste

3imine2.nl]

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

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2015 15:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Contactpersonen en inleesmateriaal 

Beste ‘
We zijn er volop mee bezig,

gjwur.nll

■■ipz

■;ïSsr'■■a*:



M°':>'“n W'U? nóg aanvullingen,.suggesties étc, hçb|p;

Al lêamïlml'«» ■^'‘®" ''®" Stuurgroep Is; hét uitbrengen van een
•' dit jaa.ersTg1?ÏL'£ebrL°hranVfXSnlVe1Â^"^ ™' kaderregeling. Weten Jullie of

Tj?t zo ver evéfi, groet.

f¥ôîîTl'*|'"''"
Sent: dinsdag 10 november 2015 12:03 ’
To: ' :.'i I

' M )

iiiadtfjêrsonen en inleesmaterlaal

'■ i-. : , * ' 'Hoe gaat de voortgang van onderstöande?
h4 jècai een beeld wanneer concept rapportages gereed zoudèri kunnen zijn?

Alva^ bèdankt,
Vr.'ör.•|^r

Wï-:
Verzonden: woensdag 28 oktober 201513:08 
ÏAan: 'i « '
:ÇC:, ^ "
Onderweg: Cpntaçtçgçsonen etlt irilëlsmatérièal

aiiiii-..
wat^^cumëntèn dfe.;# context schetsen

wur.iiiy

■i
r|f
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Laat het vooral weten als ik nog iets voor je kan doen of als je wilt overleggen. 

; Met vriéndelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten

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

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

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

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

pit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht 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 
pok, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

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

Onderwerp:

donderdag 26 november 2015 8:35

FW: Study Supply chain initiative

#•

ainforma.comi
Verzonden: dinsdag 24 november 2015 18:44
Aan:
Onderwerp: Re; Study Supply chain initiative

Beste

Bedankt voor je mailtje. Het zou inderdaad goed zijn jullie evaluatie mee te nemen in ons rapport.
Laat ons iets weten van zo gauw jullie informatie kunnen geven. We zullen dan met de Commissie bekijken
hoe we de resultaten kunnen integreren. Als jullie de evaluatie plannen af te ronden in de eerste helft van 
dec, moet dit normaal nog lukken.

Met vriendelijke groeten,

From: ' 5)minez.nl>
Sent: 24 November 2015 17:43
To:
Cc:_v . :r . .... ,, . .
Subject; RE: Study Supply chain initiative

|Beste

It oosten informeren over de evaluatie en de vervolgstappen in Nederland
afnTnnT'"^'^ van oneerlijke handelspraktijken. Het is nog niet duidelijk wanneer precies de evaluaties zijn 
^ ’^sarschijnlijk ergens in de eerste helft van december. Daarnaast kunnen we nog geen in^hten

a°a'oSe

7jTTf workshop van de Europese Commissie van vorige week begreep ik dat jullie rapportage beqin/half 
januari gereed zou zijn. Tot wanneer zouden jullie input van onze kant nog mee kunnen nemen hierin?

Groet,

* ^•^èciguingingen Co.r.<urnenten I D..-ectcr^a:.Grneru3i Eref&e. TeGcofi’ en
Gi-n'^iene va- ccG.'--omi5chs Za^en " " "

là.JiM.. ■ â)minez.nl



......:I Van:
; VerzohHeïïïvîïjdàgZOn^OTB^O^inL:
:i. Onder^^^^*S initiative

j-„.; .

Dear

ûinforma.coml

AGRA CEAS has been contracted through Areté s.r.l. (leading contractor) by the European Commission - and 
precrsely by EASME and DG GROW - to carry out an ex-post evaluation on the effectiveness of the Supply Chain 
Initiative and of similar national initiatives set 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 
Sive? ''f you already give us some insights on the future direction of the

Thank you in advance for your help. I remain at your disposal for any further information.

Best regards,

Agra CEAS Consulting Ltd 
Bureau Européen de Recherches 
20-22 rue du Commerce 
1000 Brussels, Belgium

' ConsultinQ 
Agd-food economic andpoticf analyns

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

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

Aan:

Onderwerp:

maandag 11 januari 2016 14:34

RE: Oneerlijke handelspraktijken

7.30

:ï..:i.ä

ÏÏ r.e„, ''"™" ™t«n „„.e.oe.

èln\"riï?an mIz fcrovafsTu'“^^ Kaderbrief met evaluatie af. Daarna zal ze waarschijnlijk

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 januari 2016 14:01
Aan:

Swur.nO
Onderwerp: RE; Oneerlijke handelspraktijken

Ik kan die dame wel even bellen en haar antwoorden.

commentaarronde. Het lijkt me goed wanneer Jullie die versie ook bekl ken ên^Laï nndTr. Koor een laatste 
(vooral feitelijk van aard, omdat het de evaluate van de stuurgroepeli Ïelf Is) commentaar geven

Groet,

l/an:
Verzonden: maandag 11 januari 2016 12:06
Aan:

L @wur.nl)
Onderwerp: FW: Oneerlijke handelspraktijken

Beste alleen.
Zie onderstaande mail.

Graag even advies over was ik zou kunnen antwoorden. Ik hoor via
HmSjkrgroe? '<°P- eea over het verloop

Van:
Verzonden; donderdag 7 januari 2016 16:15
Aan: ..
Onderwerp: Oneerlijke handelspraktijken

(Sisomo.nij



;;r , Wij kennen elkaar nog niet. SOMO volgt al een tijdje de ontwikkelingen rond oneerlijke handelspraktijken in de 
f - agrofoodsector.
rT.i

Als het goed is zijn binnenkort (eigenlijk gepland voor eind 2015?) de eindrapportages van de nationale pilots klaar. 
Is er al zicht op de planning? Wanneer wordt deze rapportage naar de Kamer gestuurd? En wordt de evaluatie 
gedaan door een externe partij of door de stuurgroep van de pilots zelf?

Wij zouden erg graag met iemand in contact treden hierover, dus als je me kan doorverwijzen naar de evaluator oid 
zou dat ook zeer helpen!

Groet,

Ë
so MC 40

40 YËAHS OF KUOWLfOOi OtliveH CH AN06

stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 
‘Centre for Research on Multirtational Corporations

__j onderzoeker 
Sarphatistraat 30 
1018 GL Amsterdam

T: +31(0)201 
M: +31(0)6'ii 
E: ^.Jigsomojil 
W; www.5omo.nl

Kvk nr: 412 233 08
BTW nr: NL 002 9S4 631 BOl

Sign up for our SOMO newsletter 
Sign UP for SOMO news alerts



7.31
Van:
Verzonden;
Aan:

CC:
Onderwerp;

Bijlagen;

@cb!.n!>
donderdag 28 januari 2016 9:33 

©fnli.nl'; ^
@ wur.nl

RE: Betr,: Laatste concept versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: 
graag uiterlijk dinsdag 26 januari reactie
Press Release Supply Chain Initiative - Year 2 Achievements and Perspectives.pdf

Wellicht ten overvloede hierbij het persbericht en doorlink naar het rapport van de SQ. 
groet,
>>>" il giminez.nl> 26-1-2Q16 18:41
Beste stuurgroepleden,

Zie bijgaand de reactie van i jj;, en mij op het rapport, 
versie?

Met vriendelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten

verwerk jij alle opm.erkingen in een definitieve

Van: : @cbl.nl1
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 17:53 
Aan: i@fnii.nr;
CC"^ (Qlwur.nl
ï]^nuarÏ7’ versie evaluatie Gedragscode eerlijke handelspraktijken: graag uiteriijk dinsdag

Beste (en anderen).

'v%.

: ;#i'~

;s;.

Graag hoor ik hoe mijn opmerkingen verwerkt worden.

Groet,

Sminez.nl> 21-1-2016 9:56
Allen,

à'

> >>

'^1:

I I
■E

■r

Dank voor jullie eerdere reacties op de concept evaluatie. Voordat de evaluatie definitief wordt gemaakt, stuur ik 
jullie nog een laatste concept versie (zie bijlage bij deze mail) van de evaluatie Gedragscode eerlijke



HP? commentaar en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag uiterlijk dinsdag 26 januari van jullie^
en/ofopSngen ^ ™ =''“3 wanneer jullie geen commentaar

Ik zie jullie reacties graag uiterlijk dinsdag 26 januari tegemoet.
Bv^n groet.

Eœt^i'Se zat;- ' Drecoraa,-Generaal Energe, Telecom en Mededog,ng I

i 070- -^'y. I M op;

8
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 

j venvijderen.
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 veizocht 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.

iThis 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.



THE SUPPLY CHAIN
INITIATIVE

Together For good trading practices
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Press release

Supply Chain Initiative —Year 2: Achievements and Perspectives

27 January 2016

%

The Supply Chain Initiative (SCI), an initiative aimed at promoting good trading practices in the food 
supply chain, publishes today its second Annual Report.

Launched in September 2013, the SCI now boasts 379 groups and companies representing over 1,206 
national operating companies, who signed up to the Principles of Good Practice and SCI commitments. 
Two-thirds (68%) of the companies registered are SMEs, a real reflection of success and a key target 
for the SCI. These figures however, do not include the dozens of SMEs, which have so far only registered 
in national platforms or initiatives inspired by the SCI.

Progress has been significant. In 2015, the number of groups registering more than doubled as 
compared to last year (377 in Dec 2015 against 164 a year earlier) and the number of registered SMEs 
tripled (257 as compared to 84). The SCI has had a positive impact in day-to-day dealings in the supply 
chain, with national food supply chain stakeholder organisations setting up a number of national 
platforms and other initiatives inspired by or implementing the SCI in no less than 15 European 
countries. Out of these, the SCI Governance Group has recognised two regulatory (UK and Italy) and 
one voluntary (Belgium) schemes as equivalent to the SCI.

The annual compliance survey carried out amongst registered companies shows that the number of 
complaints lodged and received is slightly higher than last year: 49 complaints received compared to 
39 last year. This is also a sign that the system is gaining traction. The survey also highlights a high 
degree of satisfaction with the SCI among respondents: three-quarters of respondents report a good 
level of satisfaction and 40% are very satisfied. These key survey findings and more are presented in 
the Second Annual Report.

Plans for 2016 are to further extend the reach of the SCI across the supply chain, communicate the 
benefits of the SCI and to encourage greater uptake especially by SMEs. The SCI Governance Group 
will also continue to encourage national stakeholders to adopt the system and to provide active 
assistance in the development of national platforms or initiatives inspired by the SCI.

The Governance Group therefore encourages all actors in the food supply chain, especially farmers'
organisations, to join the SCI, and call upon all stakeholders for a continuation of a constructive 
dialogue.

For more information:
^eurocooo.cooD



Note to the Editors:

The Supply Chain Initiative was launched in September 2013 by a group of 7 EU-level associations 
representing the food and drink industry (FoodDrinkEuropef the branded goods manufacturers (AIM- 
Eurqpean Brands Association), the retail sector (the European Retail Round Table (ERRT), 
EuroCommerce, Euro Coop and Independent Retail Europe), and agricultural traders (CELCAA).

The SCI aims to implement and enforce a set of good practice principles agreed by 11 EU-level 
organisations, including Copa-Cogeca. Companies subscribe on a voluntary basis to the principle of 
good practice and a set of commitments to ensure fair treatment of all partners in the food supply 
chain. The SCI is designed to ensure that registered companies respect their commitments towards 
other market operators and benefit from a set of dispute resolutions options.



7.32
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 4 februari 2016 17:32

Re: Concept Kamerbrief vervolg pilots eerlijke handelspraktijken

mdteL’ÄtS,,™'’ ik sr maandag
nodig wat aan toevoegen. 

Is dat een goed voorstel? 

Groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4 feb. 2016 om 13:38 heeft 
geschreven:

Hoi

@minez.nl> het volgende

Ik hoop dat het allemaal goed loopt in Parijs.
Ik heb net gesproken. Hij wil graag maandag aan het eind van de middag een reactie. Dat 
gaat mij we! lukken maar lukt het jou?
Hoor graag van je?
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag 1 februari 2016 17:29
Aan:
CC:
Onderwerp: Concept Kamerbrief vervolg pilots eerlijke handelspraktijken 

Heren,

Zoals eerdy aan jullie beloofd, stuur ik jullie bijgaand een concept Kamerbrief over de evaluatie 
van de pilote en een vervolg erop. We hebben het verslag van de Cie nog niet helemaal kunnen 
opTouden wlflen' belangrijk jullie te kunnen betrekken bij de richting die we

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

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



7.34
; Van:

: Verzonden; 
i Aan:

CC:
Onderwerp;
Bijlagen:

maandag 8 febnjari 2016 13:30

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

Dag en andere collega's van MC,

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

Belangrijkste punt is wat wij gaan doen met het meldpunt. i Ä 4

•Groet,

DGAN
ELW

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

Hoi
Hierbij een aantal tekstsuggesties en opmerkingen bij de kamerbrief die gaat over de uitkomsten evaluatie 
eerlijke handelspraktijken. Ik cc. even om te laten zien dat dit loopt.
Vi^^ij deze versie aan met jouw opmerkingen en stuur je deze dan door naar , | en onze andere vrienden bij 

Hartelijke groet,
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7.35
IV Van;
V Verzonden; 

Aan;
CC:

Onderwerp;
Bijlagen:

Beste

donderdag 18 februari 2016 14:19
@wur,nl>

'Sï- Ä.

Eerlijke handelspraktijken - rapport incl. Engelse vertaling van H4 
LH 2016-022 . ; _DEF.pdf

e^n'Engebe^iïrTaÏinTvan H4"" 'Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken', waarin opgenomen

Groet,



7.40
• Van: 

Verzonden: 
Aan:
Onderwerp:

Beste

@lto.nl>
vrijdag 20 mei 2016 11:03 

RE: Lijn naar de NAV

Je kan hiervoor terecht bij
; ®jTetneUil>. Hij was vroeger akkerbouwer en is nu bestuurlijk actief voor 

NAV. We hebben regelmatig contact. NAV wil echter een wettelijke aanpak. Ze geloven niet in zelfregulering.

Je sprak van de week over een interview in NRC. Wanneer verschijnt dat?

Groeten,

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)61 |

From: ) T 'T;' "'“j'
Sent: 20/05/2016 10:51 
To:
Subject: Lijn naar de NAV

Hoi ^

Zou jij voor mij een lijntje willen/kunnen leggen naar de NAV? Ik ken ze namelijk (nog) niet,,.

Wij krijgen namelijk een brief van de SOMO en daarin staat in een voetnoot een verwijzing naar een brief van de 
NAV die ik niet in ons systeem kan terugvinden. Ik zou die brief graag willen hebben, het gaat om deze

^ NAV. Evaluatie proef Gedragscode en meldpunt Eerlijke Handelspraktijken. brief aan Minister Kamp, 3 de(

Hartelijke groet en heel veel dank!

dr.ir.
Senior Beleidsmedewerker

Cluster Agroeconomie
Directie Europees Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselzekerheid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg73 j 2594 AC | Den Haag | Kamer A passage, 4e verdieping 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T+31 (0)70 
M +31 (0)6.



War@minez.nl 
http://www.riiksoverheid.nl

'■T-'

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 mherent in the electronic transmission of messages.
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Nederiandse Akkaiboinv Vakuoi^d

Minister H. Kamp
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Noordhoek, 3 dec. 2015
Betreft: evaluatie proef Gedragscode en meldpunt 

Eerlijke Handelspraktijken

Groene.veg 62
4759 BB Noordhoek V

The Netheriands
« -:,|3 j;•ü l'.M 

? V
Telefoon (OIÓS) 32 51 30

O 0 J-
W *ü Q

Fax (0168) 32 S7 35
E-mail
Website nav.nl O) o
Twitter @NAV_Akker3cuwsr NAV

Geachte minister Kamp

In het debat met de Kamercommissie voor Economische Zaken op 18 juni 2015 heeft u in tweede termijn 
toegezegd aan de heer De Liefde dat u de Nederlandse Akkerbouw Vakbond zou raadplegen bij de evaluatie van de 
proef met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken en het meldpunt. Wij zijn zo vrij om onze punten alvast bij u 
te melden, zodat deze kunnen worden meegenomen in de evaluatie,

De NAV heeft in oktober 2014 een ledenpeiiing gehouden onder haar leden over oneerlijke handelspraktijken. Een 
samenvatting van de uitkomsten vindt u in de bijlage. Uit deze peiling bleek dat 72% van onze leden de afgelopen 
jaren last heeft gehad van oneerlijke handelspraktijken. Toch komen er bij het meldpunt in de huidige proef geen 
meldingen binnen. De NAV ziet hiervoor de volgende oorzaken:

1. De opzet is dat klachten kunnen worden ingediend tegen afnemers die de Gedragscode hebben
ondertekend. Dit zijn voornamelijk de leden van CBL en FNLI. De boeren hebben echter vooral te maken 
met de tussenhandel als afnemers. Tegen deze afnemers kunnen in de huidige proef geen klachten 
worden ingediend. Aangezien CBL en FNLI van hun toeleveranciers (de tussenhandel) niet eisen dat ze de 
code ondertekenen, heeft de huidige proef geen waarde voor de primaire producenten.
Het blijkt niet mogelijk om als individuele boer een klacht in te dienen. Dit betekent dat je als boer met 
klachten eerst op zoek moet naar anderen om een gebundelde klacht in te dienen.
De boeren zijn niet overtuigd dat het indienen van een klacht anoniem kan gebeuren en geen gevolgen zal 
hebben voor de toekomst. Vanwege het grote aantal boeren tegenover het kleine aantal afnemers is de 
ma.rktpositie van de boeren al zwak en wil men voorkomen afnemers te verliezen, zelfs als die zich niet 
correct gedragen.

4. De stuurgroep die de klachten moet beoordelen bestaat uit één vertegenwoordiger van een 
boerenorganisatie tegen twee vertegenwoordigers van de afnemers. Hoewel dit een objectieve 
beoordeling van eventuele klachten niet in de weg hoeft te staan, bestaat toch de indruk dat de afnemers 
een zwaardere stem hebben in de beoordeling van de klachten dan de primaire producenten.

De NAV heeft in haar contacten met Engeland vernomen dat (ook) daar de vrijwillige code met een meldpunt niet 
bleek te werken. Omdat uit onze ledenpeiling duidelijk blijkt dat er ook in Nederland wel degelijk iets aan de hand 
is, verwerpen wij nadrukkelijk de conclusie dat er geen problemen zijn wat betreft de handelspraktijken in de 
agrarische sector. Wij pleiten er dan ook voor om deze proef ofwel ineen andere opzet te verlengen ofwel, zoals u 
zelf ook aangaf in het debat, toch te kijken naar de oprichting van een onafhankelijke instelling die de klachten 
gaat behandelen. Dat laatste heeft onze voorkeur.

Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om ons standpunt verder toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

2.

3.

Voorzitter NAV

cc. Kamercommissie voor Economische Zaken

'■f'"

i
Lid landelijke bestuur NAV
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Samenvatting resultaten NAV-ledenpeiling Oneerlijke Handelspraktijken in oktober 2014

De vragenlijst is ingevuld door 139 leden. Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden. 
1. Code en meldpunt
- 18% is op de hoogte van de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken
- 10% is op de hoogte van het ingestelde meldpunt
- Eén persoon zegt aangesloten te zijn bij het meldpunt (< 1%)

ffl
■5 s 
55 g

0} ^ o

mn
2. Ervaringen met oneerlijke handelsoraktiiken
- 72% heeft de afgelopen 10 jaar last gehad van oneerlijke handelspraktijken.
- De drie genoemde oneerlijke handelspraktijken scoren ongeveer even hoog:

Overschrijding van de betalingstermijn 38%
Druk om prijs te verlagen door twijfel aan kwaliteit 36%
Druk om prijs te verlagen door discussie over tarra percentage 32%

- De frequentie van oneerlijke handelspraktijken per gewas (in aflopende volgorde):
Consumptieaardappelen 
Uien
Groentegewassen 
Witlof/cichorei 
Pootaardappelen
Verder werden o.a. genoemd graszaad, karwijzaad, blauwmaanzaad, erwten.

- De frequentie in de afgelopen 10 jaar was 0 keer bij 28%, 1-S keer bij 52%, 6-10 keer bij 15%, 10-15 keer bij 
3%. Het komt dus regelmatig voor.

54% Granen 19%
51% Suikerbieten 13%
48% Vezelgewassen 11%
31% Zetmeelaardappelen 10%
21% Eiwitgewassen 9%

Ondernomen acties Aantal %
Betalingsherinnering verstuurd 49 36%
Geklaagd bij de manager van contactpersoon 45 34%
Geen actie 43 32%
Rechtsbijstandverzekering ingeschakeld 24 18%
Klacht neergelegd bij belangenbehartiger 21 16%
Mediator ingeschakeld 17 13%
Zelf juridische stappen ondernomen 15 11%
Klacht gemeld bij het meldpunt 2 1%

4- Onafhankelijk toezicht: 91% van de invullers is voorstander van oprichten van een onafhankelijke 
toezichthouder.

5. Men zou de klachten wel melden bij een meldpunt bij zekerheid dat het helpt (56%), zekerheid dat het geen 
nadelige gevolgen heeft (31%), anonimiteit (6%)

6- Deelname van NAV aan de stuurgroep: 66% geeft aan dat het uit zou maken als NAV zitting neemt in de 
stuurgroep, 11% vindt dat niet en 23% heeft geen mening

7. Afzetstrategie en leveringsvoorwaarden
- 29% opereert alleen op de vrije markt, 5 % alleen met contracten, de rest doet beide.
- 18% werkt niet met contracten, 31 % verdiept zich niet in de contracten, 48% verdiept zich er wel in maar 

slechts 4% onderhandelt over de leveringsvoorwaarden.

8. Opmerkingen: Men geeft ook aan dat men prijsafspraken vermoedt bij afnemers en bij leveranciers. Er wordt 
gepleit voor betaling bij levering en bepaiing van kwaliteit en tarra voor levering. Ook de overheid is laat met 
betalingen. Men is positief over aandacht van de NAV voor oneerlijke handelspraktijken.

.Conclusie: er is wel degelijk iets aan de hand en boeren zouden geholpen zijn bij naleven van de gedragscode en 
een simpel meldpunt. Nog beter zou zijn de oprichting van een onafhankelijke instelling, bijvoorbeeld een 
Autoriteit Producent en Markt.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp;
Bijlagen:

7.4;
@fnli.nl>

dinsdag 6 februari 2018 10:11 
'staatssecretaris@mine2.nr

Brief LTO FNQ CBL
180205 Brief Keijzer LTOFNUCBL Geschillencommissie.pdf

Geachte mevrouw r,

Bij deze stuur ik u namens LTO, FNLI en CBL bijgevoegde brief betreffende de Geschillencommissie Eerlijke 
Handelspraktijken.

Hoogachtend,

FNLI
ffOERAKE SfCOtRlANDSt 
ICVTN'SMIDOtltN INOüSfRI; ^

Public Affairs Manager 
T +31 70 
M +316

C*rri3ll dfsclalm^r
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Hare excellentie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Kopie: . minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag, 5 februari 2018
Betreft; Geschillencommissie Eerlijke Handelspraktijken

Geachte mevrouw

Met deze brief informeren wij u graag over de versterking van de Stuurgroep Eerlijke 
Handelspraktijken in de agrofoodsector.

Zoals u weet wordt zowel op Europees als nationaal niveau gewerkt aan de aanpak van oneerlijke 
handelspraktijken. Sinds 2013 bestaat de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken voor de 
agrofoodsector, welke gefaciliteerd wordt door uw ministerie. Hierin zijn het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de 
Land- en Tuinbouworgamsatie Nederland (LTO Nederland) vertegenwoordigd.

De Stuurgroep kent als basis de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken - die deel uitmaakt van het 
Europese Supply Chain Initiative - en heeft betrekking op "eerlijk contracten" tussen handelspartners 
in de agrofoodketen. In de afgelopen periode is gewerkt aan verdere versterking van de Stuurgroep.

Hierbij informeren wij u dat de deelnemende partijen overeenstemming hebben bereikt om de 
Stuurgroep te versterken met een geschilprocedure en een bijbehorende onafhankeUjke Commissie 
Geschilbeslechting. Deze commissie zal bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, aangevuld met voor 
iedere geleding een onafhankelijke, deskundige branchekenner, te benoemen door de deelnemende 
partijen. De Commissie Geschilbeslechting zal zich bezighouden met klachten die betrekking hebben 
op inbreuk op de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken. AUe geregistreerde deelnemers aan het 
Supply Chain Initiative kunnen klachten aanhangig maken. Afgesproken is dat zowel de klagende 
partijen als de aangeklaagde partij gedurende het gehele proces anoniem blijven, zoals dit ook is 
voorgeschreven in het Europese Supply Chain Initiative.

De commissie zal de komende tijd worden ingevuld. LTO Nederland, FNLl en CBL hebben 
vertrouwen in deze aanpak en zien de toevoeging van de geschilbeslechtingsprocedure als een 
belangrijke stap in het goed functioneren van het Supply Chain Initiative en het tegengaan van 
oneerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector.

Een gelijkluidende brief is verzonden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en 
Klimaat. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij.

Hoogachtend,

. Directeur LTO

:Ïi
■ÿï-; :

:1
. Directeur FNLI . Directeur CBL
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■ 1 8.5
;: Van: 

Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 28 augustus 2014 10:53

Nota bekendheid van de pilot gedragscode eerlijke handelspraktijken in de land- en
tuinbouwsector
DOMUS-#14133822-vl-
Bekendheid_van_de_pilot_gedragscode_eerlijke_handelspraktiJkenJn_de_land-_en_t
uinbouwsector.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Beste

Zie bijgaande nota t.b.v. de invulling van de toezegging om een breed rondje langs de land- en 
tuinbouworganisaties te doen om de bekendheid van de pilot te vergroten.
Graag je reactie op de nota, opdat hij één dezer dagen naar de Minister kan.

Alvast bedankt voor je commentaar.

Groet,



^r-V^
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8.6
Van;
Verzonden:
Aan:
CC;
Onderwerp:

donderdag 8 oktober 2015 12:55

RE: Bespreking gedragscode oneerlijke handelspraktijken

Fijn! Bedankt!

Van:
Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 12:53
Aan:
CC;
Onderwerp: RE: Bespreking gedragscode oneerlijke handelspraktijken

is er morgenmiddag bij, geregeld dus.

bsleidscoordinatar agro-ecotiomie

Ministerie van Economische Zaken
Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Bazuidenhoutsewsg 73 | 2S94 AC | Den Haag 
Postbus 20401 i 2500 EK 1 Den Haag

T070-
M06 : - -
Werkt alle dagen, maar niet op vrijdag

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: ) Namens
Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 16:50
Aan:
Onderwerp: FW: Bespreking gedragscode oneerlijke handelspraktijken
Tijd: vrijdag 9 oktober 2015 17:00-18:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen, 
Locatie: ETM-overlegkamer-Quid-3e (lOp)

Hallo

Zoals zojuist besproken. Hierbij het overleg met FNLI, LTO en CBL over de evaluatie en het vervolg van de pilots. 
Ik hoor graag of zou kunnen.

Groet,

—Oorspronkelijke afspraak-----
Van:
Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 13:48
Aan:
Onderwerp: Bespreking gedragscode oneerlijke handelspraktijken
Tijd: vrijdag 9 oktober 2015 17:00-18:30 (UTC-h01;00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: ETM-overlegkamer-Czuid-3e (lOp)



8.7
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 6 oktober 2015 17:31

Vervolg pilot eerlijke handelspraktijk

Urgentie: Hoog

Ha, .en

Zie onderstaande mail ter informatie. Morgen zai ik 
opnemen in het actualiteitenoverzicht.

Groet,

en I Dellen. We willen hier iets over

Verzonden: dTnsdag*6 otóo 2015 16:48
'o./ , .

Onderwerp: RE: Vervolg pilot eerlijke handelspraktijk 
Urgentie: Hoog

Beste üi
Bedankt voor je bericht. Het is goed om te weten wat het standpunt van LTO is op dit dossier.

1*
PfiiiiMiaaiil«

Vanwege jullie drukke agenda's is het me nog niet gelukt om een vergadering van de stuurgroep in te plannen. 
Gezien de gevoeligheid van deze ontwikkeling wil ik voorstelien om hier prioriteit aan te geven en op korte termijn 
toch bij eikaar te komen. Zouden jullie aanstaande vrijdag, of maandagochtend kunnen? Als dit niet lukt, zal ik 
juliie afzonderlijk sowieso deze week bellen.

Ik hoor graag van je.

Groet,
-

ÄüD
verzonden: maandag 5 oktober 2015 17:n 

Onderwerp: Vervolg pilot eerlijke handelspraktij

De Federatieraad van LTO Nederland heeft op 22 september 2015 gesproken over de Nederlandse pilot eerlijke 
handelspraktijken.
Eerder had ik de resultaten van de LTO-enquete al met jullie gedeeld.

Conclusie is dat als er een vervolg komt op de pilot, LTO daar niet aan mee zal doen.

Zoals we weten, was de respons op de pilot vanuit de primaire land- en tuinbouw mager. Ondanks alle 
communicatie-inspanningen. Dat zien we ook terug in de resultaten van de LTO-enquête.



■'■vl

Kennelijk leeft dit onderwerp maar beperkt onder boeren en tuinders en is dit niet het goede antwoord op de 
^Voortdurende discussie over inkomens en duurzaamheid. Bijv over de "Kip van Morgen". De tien gedragsregels gaan 
■^daar niet over.
^_Overigens wei goed dat er Europees consensus is over "netjes zaken doen", laat dat ook duidelijk zijn.

LTO blijft zich inzetten vooreen effectieve toepassing van de Nederlandse Beleidsregel duurzaamheid en 
mededinging. Die moet in Brussel ook op de agenda. En we zullen dus doorgaan met het ondersteunen van 
duurzame initiatieven vanuit de markt.

Ik hoor het graag, mochten jullie vragen of opmerkingen hebben.

Groeten,

LTO Team Internationaal

V ,
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Van;
Verzonden;
Aan;
CC;
Onderwerp;

maandag 9 mei 2016 17:14

Bericht uit de Boerderij over OHP

,;'gSgJ;; fnü.nl’

Beste leden van de stuurgroep,

Zie onderstaand bericht uit de Boerderij van 2 mei jl.

Hoe liggen de verhoudingen tussen IMAV en LTO? Hebben de leden van NAV gelegenheid gekregen om 
signalen af te geven in het kader van de pilot?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Groet,

r".'

NAV werkt aan meldpunt voor oneerlijke 

handelspraktijken
2 mei 2015 543

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) richt een meldpunt op waar boeren en tuinders klachten kunnen 
neerleggen over oneerlijke handelspraktijken. Het meldpunt moet voor het einde van deze maand in werking 
treden.

’ '* -■ -9t-L

Ifoto; Bert Jansen

NAV'bestuurder Keimpe van der Heide zegt dat het meldpunt open staat voor alle primaire producenten. 
"Maar ik verwacht de meeste meldingen uit de plantaardige sectoren. In 2014 heeft de NAV een 
ledenpeiling gedaan, waaruit bleek dat 72% van de respondenten de laatste 10 jaar één of meer gevallen van 
oneerlijke handel heeft ervaren."

Ook dit jaar is het weer raak, zegt Van der Heide. "Er zijn telers van industriegroenten die vlak voor het 
zaaien te horen krijgen, dat het contract alleen doorgaat als ze een lagere prijs accepteren. Dat hoeft niet per 
sé onwettig te zijn, maar je wordt als teler wel in de hoek geduwd."



Anonimiteit belangrijk

-De NAV werkt aan het meldpunt uit onvrede over de vrijwillige Gedragscode Eerlijke Handelspraktiiken 
^ voor de agri- en foodketen. Die bestaat sinds 2013. Daar zijn geen meldingen binnengekomen van 
oneerlijke handelspraktijken, waarop minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs concludeerde 
dat er geen problemen zijn in de agri- en foodketen. Van der Heide weerspreekt dit. "Telers waren bang dat 
ze niet anoniem konden melden, en dus hun handelsrelatie op het spel zetten met het bedrijf waar ze een 
klacht over hebben. Boeren en tuinders zijn de dupe van conflicten tussen supermarkten en hun leveranciers. 
Denk maar aan het conflict afgelopen februari tussen supermarkt Jumbo en leverancier HAK. Jumbo vond 
dat HAK te hoge inkoopprijzen betaalde aan de telers. Dat leidt op korte termijn tot lagere prijzen voor de 
consument, maar voor de lange termijn is het geen duurzame basis voor de voedselsector. Wij kregen toen 
ook meldingen van oneerlijke handelspraktijken van telers van champignons, huit en industriegroenten."

Onafhankelijke autoriteit

De NAV wil graag een meldpunt zoals de Adjudicator's Office in Engeland. Van der Heide: "Dat is een 
onafhankelijke zelfstandige auforiteit, dat sancties kan opleggen als de klacht gegrond is. Die is ingesteld 
nadat een vrijwillige gedragscode niets had opgeleverd. Overigens is een meldpunt niet het eerste waar de 
NAV aan denkt als het gaat om gezonde marktverhoudingen. De NAV pleit al langer voor 
aanbodbeheersing. Voor grote producten als graan en suiker moet de overheid daar een rol inspelen."

dr.
______ ™_ Senior Policy Advisor

Department of European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security 
■BHi Directorate-General for Agro and Nature - Ministery of Economic Affairs
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Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

8.9
maandag 9 mei 2016 17:18 

RE: Uit de Boerderij

Ik kende het bericht nog niet. Aan welke actie denk jij?

'immmmesmm
Verder ken ik het NAV niet. Ze zijn nog niet eerder betrokken geweest op dit dossier. Weet jij hoe hun 
samenwerking met LTO is? LTO gaf aan dat OHP niet speelt in de primaire sector, omdat zij niet leveren aan 
supermarkten. We nemen alle signalen serieus, maar dan moeten ze ons wel bereiken.

Overigens heeft • dit dossier overgenomen van . Zou je hem in het vervolg ook willen
betrekken?

Groet,
iiii

Van: 1
Verzonden: maandag 9 mei 2016 15:55
Aan:
Onderwerp: Uit de Boerderij

sa»*

Ahumm, zie onderstaand bericht... Kennen jullie dit bericht? 
Actie ondernemen???
Hoor het graag!..
Hartelijke groet,

NAV werkt aan meldpunt voor oneerlijke 

handelspraktijken
2 mei 2016 543

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) richt een meldpunt op waar boeren en tuinders klachten kunnen 
neerleggen over oneerlijke handelspraktijken. Het meldpunt moet voor het einde van deze maand in werking 
treden.



rr
■oto: Bert Jansen

NAV-bestuurder Keimpe van der Heide zegt dat het meldpunt open staat voor alle primaire producenten. 
"Maar ik verwacht de meeste meldingen uit de plantaardige sectoren. In 2014 heeft de NAV een 
ledenpeiling gedaan, waaruit bleek dat 72% van de respondenten de laatste 10 jaar één of meer gevallen van 
oneerlijke handel heeft ervaren."

Ook dit jaar is het weer raak, zegt Van der Heide. "Er zijn telers van industriegroenten die vlak voor het 
zaaien te horen krijgen, dat het contract alleen doorgaat als ze een lagere prijs accepteren. Dat hoeft niet per 
sé onwettig te zijn, maar je wordt als teler wel in de hoek geduwd."

Anonimiteit belangrijk

De NAV werkt aan het meldpunt uit onvrede over de vrijwillige Gedragscode Eerlijke Handelsoraktiiken 
y^r de agri-en foodketen. Die bestaat sinds 2013. Daar zijn geen meldingen binnengekomen van 
oneerlijke handelspraktijken, waarop minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs concludeerde 
dat er geen problemen zijn in de agri- en foodketen. Van der Heide weerspreekt dit. "Telers waren bang dat 
ze niet anoniem konden melden, en dus hun handelsrelatie op het spel zetten met het bedrijf waar ze een 
klacht over hebben. Boeren en tuinders Zijn de dupe van conflicten tussen supermarkten en hun leveranciers. 
Denk maar aan het conflictafgelopen februari tussen supermarkt Jumbo enleverancier HAK. Jumbo vond 
dat HAK te hoge inkoopprijzen betaalde aan de telers. Dat leidt op korte termijn tot lagere prijzen voor de 
consument, maar voor de lange termijn is het geen duurzame basis voor de voedselsector. Wij kregen toen 
ook meldingen van oneerlijke handelspraktijken van telers van champignons, fruit en industriegroenten."

Onafhankelijke autoriteit

De NAV wil graag een meldpunt zoals de Adjudicator's Office in Engeland. Van der Heide; "Dat is een 
onafhankelijke zelfstandige autoriteit, dat sancties kan opleggen als de klacht gegrond is. Die is ingesteld 
nadat een vrijwillige gedragscode niets had opgeleverd. Overigens is een meldpunt niet het eerste waar de 
NAV aan denkt als het gaat om gezonde marktverhoudingen. De NAV pleit al langer voor 
aanbodbeheersing. Voor grote producten als graan en suiker moet de overheid daar een rol inspelen."
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8.10
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@lto.nl>
maandag 9 mei 2016 17;25

i@fnli.nl'

RE: Bericht uit de Boerderij over OHP

Zeker, de NAV is overal bij betrokken geweest. Uitgenodigd en present op bijeenkomsten, intensief contact per e- 
mail, benaderd voor deelname aan onze enquête etc.
Ik stuur je zo nog een e-mail van de NAV door, van vorige week, 
vertrouwelijk.

Groeten,

LTOTeam Internationaal 
Tel 0031(0)6 :

From:
Sent: 09/05/2016 17:14
To:. _ . :@fnli.nr
Cc:
Subject: Bericht uit de Boerderij over OHP

Beste leden van de stuurgroep,

Zie onderstaand bericht uit de Boerderij van 2 mei jl.

Hoe liggen de verhoudingen tussen NAV en LTO? Hebben de leden van NAV gelegenheid gekregen om 
signalen af te geven in het kader van de pilot?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Groet,

NAV werkt aan meldpunt voor oneerlijke 

handelspr aktij ken
2 mei 2016 543

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) richt een meldpunt op waar boeren en tuinders klachten kunnen 
neerleggen over oneerlijke handelspraktijken. Het meldpunt moet voor het einde van deze maand in werking 
treden.



I
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■oto: Bert Jansen

NAV-bestuurder Keimpe van der Heide zegt dat het meldpunt open staat voor alle primaire producenten. 
"Maar ik verwacht de meeste meldingen uit de plantaardige sectoren. In 2014 heeft de NAV een 
ledenpeiling gedaan, waaruit bleek dat 72% van de respondenten de laatste 10 jaar één of meer gevallen van 
oneerlijke handel heeft ervaren."

Ook dit jaar is het weer raak, zegt Van der Heide. "Er zijn telers van industriegroenten die vlak voor het 
zaaien te horen krijgen, dat het contract alleen doorgaat als ze een lagere prijs accepteren. Dat hoeft niet per 
sé onwettig te zijn, maar je wordt als teler wel in de hoek geduwd."

Anonimiteit belangrijk

De NAV werkt aan het meldpunt uit onvrede over de vrijwillige Gedragscode Eerlijke Handelspraktiiken 
voor de agri- en foodketen. Die bestaat sinds 2013. Daar zijn geen meldingen binnengekomen van 
oneerlijke handelspraktijken, waarop minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs concludeerde 
dat er geen problemen zijn in de agri- en foodketen. Van der Heide weerspreekt dit. "Telers waren bang dat 
ze niet anoniem konden melden, en dus hun handelsrelatie op het spel zetten met het bedrijf waar ze een 
klacht over hebben. Boeren en tuinders zijn de dupe van conflicten tussen supermarkten en hun leveranciers. 
Denk maar aan het conflict afgelopen februari tussen supermarkt Jumbo en leverancier HAK. Jumbo vond 
dat HAK te hoge inkoopprijzen betaalde aan de telers. Dat leidt op korte termijn tot lagere prijzen voor de 
consument, maar voor de lange termijn is het geen duurzame basis voor de voedselsector. Wij kregen toen 
ook meldingen van oneerlijke handelspraktijken van telers van champignons, finit en industriegroenten."

Onafhankelijke autoriteit

De NAV wil graag een meldpunt zoals de Adjudicator's Office in Engeland. Van der Heide: "Dat is een 
onafhankelijke zelfstandige autoriteit, dat sancties kan opleggen als de klacht gegrond is. Die is ingesteld 
nadat een vrijwillige gedragscode niets had opgeleverd. Overigens is een meldpunt niet het eerste waar de 
NAV aan denkt als het gaat om gezonde marktverhoudingen. De NAV pleit al langer voor 
aanbodbeheersing. Voor grote producten als graan en suiker moet de overheid daar een rol inspelen."

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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8.11
Van:
Verzonden:
Aan:
CC;
Onderwerp:

Beste

dinsdag 10 mei 2016 14:42

RE; Betr.: Bericht uit de Boerderij over OHP

Zou jij nog wiflen reageren op het bericht van ?
Wat vind je van het idee om de NAV deel te laten nemen aan de stuurgroep? 

Groet,

Van: ' ? ■; @cbl.nl]
Verzonden: dinsdag 10 mei 2016 10:49 
Aan: (afnli.nl';
CC:
Onderwerp: Betr.; Bericht uit de Boerderij over OHP

Beste

Dank voor het doorsturen. Ik had het ook gelezen.
Naar mijn mening was er een meldpunt voor klachten vanuit de agrarische sector, namelijk bij LTO. Blijkbaar zijn daar 
klachten niet doorgekomen die er wel zijn.
Nu LTO besloten heeft te stoppen na de pilot, zou de NAV het stokje kunnen overnemen. Ik lees uit het artikel dat 
zij voor alle boeren en tuinders een meldpunt inrichten.
Wat mij betreft organiseren we snel een meeting met CBL, FNÜ, NAV en EZ.

Groet,

>>> g)minez.nl> 9-5-2016 17:14 >>>
Beste leden van de stuurgroep,

Zie onderstaand bericht uit de Boerderij van 2 mei jl.

Hoe liggen de verhoudingen tussen NAV en LTO? Hebben de leden van NAV gelegenheid gekregen om 
signalen af te geven in het kader van de pilot?

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Groet,

NAV werkt aan meldpunt voor oneerlijke 

handelspraktijken



'X‘
I

2 mei 2016 543
;pe Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) richt een meldpunt op waar boeren en tuinders klachten kunnen 
neerleggen over oneerlijke handelspraktijken. Het meldpunt moet voor het einde van deze maand in werking 
treden.

Foto.- Bert Jansen
NAV-bestuurder Keimpe van der Heide zegt dat het meldpunt open staat voor alle primaire producenten. "Maar ik 
verwacht de meeste meldingen uit de plantaardige sectoren. In 2014 heeft de NAV een ledenpeiling gedaan, waaruit 
bleek dat 72% van de respondenten de laatste 10 jaar één of meer gevallen van oneerlijke handel heeft ervaren."
Ook dit jaar is het weer raak, zegt Van der Heide. "Er zijn telers van industriegroenten die vlak voor het zaaien te horen 
krijgen, dat het contract alleen doorgaat als ze een lagere prijs accepteren. Dat hoeft niet per sé onwettig te zijn, maar 
je wordt als teler wel in de hoek geduwd."

Anonimiteit belangrijk

De NAV werkt aan het meldpunt uit onvrede over de vrijwillige Gedragscode Eerlijke Handelspraktiiken voor de agri- 
en foodketen. Die bestaat sinds 2013. Daar zijn geen meldingen binnengekomen van oneerlijke handelspraktijken, 
waarop minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs concludeerde dat er geen problemen zijn in de agri- en 
foodketen. Van der Heide weerspreekt dit. "Telers waren bang dat ze niet anoniem konden melden, en dus hun 
handelsrelatie op het spel zetten met het bedrijf waar ze een klacht over hebben. Boeren en tuinders zijn de dupe van 
conflicten tussen supermarkten en hun leveranciers. Denk maar aan het conflict afgelopen februari tussen supermarkt 
Jumbo en leverancier HAK. Jumbo vond dat HAK te hoge inkoopprijzen betaalde aan de telers. Dat leidt op korte 
termijn tot lagere prijzen voor de consument, maar voor de lange termijn is het geen duurzame basis voor de 
voedselsector. Wij kregen toen ook meldingen van oneerlijke handelspraktijken van telers van champignons, fruit en 
industriegroenten."

Onafhankelijke autoriteit

De NAV wil graag een meldpunt zoals de Adjudicator's Office in Engeland. Van der Heide: "Dat is een onafhankelijke 
zelfstandige autoriteit, dat sancties kan opleggen als de klacht gegrond is. Die is ingesteld nadat een vrijwillige 
gedragscode niets had opgeleverd. Overigens is een meldpunt niet het eerste waar de NAV aan denkt als het gaat om 
gezonde marktverhoudingen. De NAV pleit al langer voor aanbodbeheersing. Voor grote producten als graan en 
suiker moet de overheid daar een rol inspelen."

dr.
Senior Policy Advisor
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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.



8.12
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

i@fnli.n[>

vrijdag 1 juli 2016 16:21

CC: Brief FNLI minister Kamp Oneerlijke Handelspraktijken 
20160701_Brief FNU minister Kamp Oneerlijke Handelspraktijken.pdf; Decisio 
Rapport_Onderzoek_Handelsrelaties eindconcept 23juni.pdf

Geachte mevrouw ,

Bijgaande brief ontvangt u in CC en is vandaag per post aan minister Kamp verzonden.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben n.a.v. de brief zijn wij uiteraard bereid tot een toelichting.

Goed weekend gewenst!

Met vriéndelijke groet,

Directeur FNLI 

+31 70
fnli.nl I voedinavooruit.nl | duurzamereten.nl | Twitter | Linkedin 

De FNLI zet verduurzaming in de volgende versnelling met de Wegwijzer: gratis online tool voor leden! 

e-mail disclaimer



8.13
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 7 juli 2016 11:40

Open antwoorden onderzoek FNLI 
l_2016-07-07_ll-26_3070.pdf

Zie bijgaand de open antwoorden die ten grondslag liggen aan het rapport van Decisio over OHP in de 
levensmiddelenketen, die ons vanochtend zijn gegeven.

Groet,
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8.16
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 26 juli 2016 11:57 

RE: Decisio

Oké dank je. Ik stuur het door naar de FNLI. Ik heb zelf geen aanvullende punten.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016 11:51
Aan:
Onderwerp: Decisio

Gr.

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken
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8.17
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,■ .t@fnli.nl >
dinsdag,26juli 201612:28

Re: Decisio rapport

Dank, . Op dit moment legt Decisio de laatste hand aan de afronding van een bijlage bij het rapport
waarin jullie vragen worden beantwoord

M06

I NLÎ I St:ht;nk:kade 50 2595 .AR Den Haag 

Verzonden vanaf mijn Sam.sung-apparaat

...... — Oorspronkelijk bericht--------
Van:" ó).minez.nl>
Datum: 26-07-16 12:12 (GMT+01:00)
Aan: a),fiili.nl>. Ij"
Cc;"' @minez.nl>.

%minez.nl>
Onderwerp: Decisio rapport

7)fiili.nl>
)"

Beste en

Een aantal weken geleden hebben we gesproken over het Decisio rapport en eventuele mogelijkheden voor een 
vervolg op de pilots. In dit overleg hebben wij toegezegd om nog wat punten mee te geven waarmee Decisio {op 
basis van de aanwezige informatie) een nadere analyse kan maken.

I::,-.'' .'fiiiïÆ
Ons secretariaat is bezig een overleg met alle stuurgroepleden in september te plannen.

Met vriendelijke groet,

iiiiïBBv

Directie Mededinging en Consumenten



i pit bericht kan infonnatie 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.



8.18
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

donderdag 25 augustus 2016 17:34 

Concept agenda's stuurgroepen
20160701_Brief FNLI minister Kamp Oneerlijke Handelspraktijken.pdf; Decisio 
Rapport_Onderzoek_Handelsrelaties eindconcept 23Juni.pdf; Concept agenda 
Stuurgroep gedragscode eerlijke handelspraktijken agrofoodsector.docx; Concept 
agenda Stuurgroep gedragscode eerlijke handelspraktijken sector mode.docx

Opvolgen
Voltooid

Zie bijgaand een eerste aanzet voor de agenda's. Ik heb er niet heel lang over nagedacht, dus wellicht dat jullie 
nog andere ideeën hebben. Lijkt me goed om daarna even met af te stemmen.
Daarnaast heb ik ook het FNLI onderzoek toegevoegd, omdat ik niet wist of die al had.

Groet,
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8.18c

Stuurgroep gedragscode eerih'ke handelsoraktiiken aarofoodsector 

Agenda overleg woensdag 14 september 2016 van 14.30-16.OOu

Plaats: Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, vergaderzaal 23 (Jurgenszaal), 1ste etage, Den 
Haag

1. Stand van zaken

• Laatste ontwikkelingen
- Terugkoppeling van het AO Marktwerking en Mededinging op 30 juni jl. en het VAO op 
Zjulijl.
- Bericht in de Volkskrant: Ahold Delhaize in gesprek met leveranciers over 
prijsverlagingen
- Onderzoek van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie naar oneerlijke 
handelspraktijken
- Motie van het Lid Gesthuizen (SP) waaNn wordt verzocht om een éénjarige pilot te 
houden met een klachtenloket bij de ACM waar ondernemers anoniem kunnen klagen.
- Motie van het lid Van Gerven (SP) om met de ACM in overleg te gaan over hoe gevallen 
van misbruik van inkoopmacht actiever opgespoord en bestreden kunnen worden en 
daarbij specifieke aandacht te besteden aan supermarktformules
- Kamervragen van het Lid Gesthuizen naar aanleiding van de berichtgeving over Ahold 
Delhaize.

• Bespreken ideeën van de respectievelnke stuurgroepleden t.a.v. het vervolg oo de pilot

2. Vervolgafspraken

3. W.v.t.t.k.
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>^Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

y'- ^
maandag 5 september 2016 13:31

Brief FNU aan Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken 
FNU - SG Eerlijke Handelspraktijken 05 09 2016.pdf

Opvolgen
Voltooid

8.19

@cbl.nl'; •

« -

ltonoord.nl';

t.a.v. Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken 

Geachte mevrouw

In bijlage stuur ik hierbij, via u, een brief aan de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken. Wij stellen het 
op prijs als de inhoud van de brief besproken kan worden tijdens het overleg van de Stuurgroep 
Eerlijke Handeispraktijken dat gepland staat op 14 september a.s.

Met vriendelijke groet,

Directeur FNLI 

FNLI
I +31 70

Op donderdag 13 oktober 2016 vindt de FNLI Jaarbijeenkomst weer plaats in DeFabrique. 
Noteer de datum alvast in uw agenda!

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

e-mail disclaimer
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8.19a

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. Stuui-gioep Eerlijke Handelspraktijken

Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG

FNLI
FEDERATIE NEDERLANDSE 
LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE

Datum 5 september 2016

Geachte leden van de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken,

In de afgelopen weken is de nieuwe fusie-onderneming Ahold Deüiaize gesprekken 
begonnen met leveranciers van Albert Heijn en Delhaize in Nederland en België. 
Leveranciers, verenigd in de FNLI, gaan ervan uit dat deze fusie zal leiden tot een 
verrijking van het aanbod voor de consument en een versterking van de efficiëntie, 
zowel voor de nieuwe ondernenring als voor haar leveranciers.

Afgaand op berichten in de media, waar’van de brhoud wordt bevestigd door 
contacten met meerdere individuele leden, hebben wij echter reden om vast te stellen 
dat de wijze van onderhandelen tijdens deze gesprekken op belangrijke punten in 
strijd Ujkt te zijn met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken’, waaraan eerder 
zowel Ahold als Delhaize afzonderlijk als nu ook de nieuwe combinatie Ahold 
Delhaize zich expliciet hebben geconformeerd. Deze gedragscode heeft bovendien ook 
de basis gevormd van de Nederlandse pilot Eerlijke Handelspraktijken, die gedurende 
twee jaai- onder toezicht van het ministeiie van EZ heeft gelopen.

Meer concreet lijkt liet erom te gaan dat Ahold Delhaize, ongeacht eventuele lopende 
overeerdcomsten, van haar leveranciers een substantieel inkoopvoordeel eist, dat met 
terugwerkende kracht wordt berekend op basis van de omzet sinds 1 januari 2016. 
Leveranciers die hier niet op willen ingaan, wordt te kennen gegeven dat gemaakte 
afspraken over promoties en mogelijk de gehele lopende sanrenwerking met 
respectievelijk Delhaize en Albert Heijn op het spel staan of komen te staan. Een 
deigetijke handelwijze druist in tegen bepalingen in de eerder genoemde gedi-agscode, 
meel' bepaald inzake:

Het in acht nemen van geldende conti'actueel overeengekomen bepalingen;
De nieuwe condities geëist door Ahold Delhaize zijn niet voorzien in de 
huidige contractuele voorwaarden tussen respectievelijk Delhaize en Albert 

• Heijn enerzijds en hun leveranciers anderzijds en vormen daardoor een 
inbreuk op de lopende contracten.

’ De gedragscode Vertical relatioiisliips iit the Footi Supply Chain: Principles of Good Practice maakt 
onderdeel uit van het zogenaamde Supply Qiain Initiative, 
fhttp:,^ ,'wwv.'.siipr>lvvhnininiti.Uive.fu/nn

i v i. 27270134
NL29RAB0 01010 91 575
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Geen eenzijdige wijziging van de contractvoorwaarden:
Door de eis van het nieuwe inkoopvoordeel worden de kosten voor de 
leveranciers eenzijdig en met terugwerkende kracht gewijzigd op een wijze die 
niet is overeengekomen.

Geen gebruik van dreigementen om een onger echtvaardigd voordeel te 
verkrijgen:
Leverancier s worden gedreigd met beëindiging van de handelsrelatie met 
Dellraize en/of Albert Heijn om een betaling te verkrijgen voor goederen of 
diensten die niet zijn geleverd of de verlangde betaling staat duidelijk niet in 
verhouding tot de waaide/kosten van de geleverde dienst.

in het licht van deze overfaedingen, op nreerdere essentiële punten, vragen wij u om 
bovenstaande te agenderen voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Stuurgroep 
Eerlijke Harrdelspraktijken, die voorzien is voor 14 september as.

Wij vragen aan de Stuurgroep om kermis te nemen te nemen van deze mogelijke niet- 
naleving door Ahold Dellraize van de principes ondersclrreven in het kader van de 
Nederlarrdse pilot Eerlijke Handelspraktijken en vastgelegd in het kader van het 
Supply Chain Initiative. Wij vragen daarbij aan de Stuurgroep oni deze mogelijke 
inbreuken te (laten) onderzoeken en Irierover uitspraak te doen.

Gezien het grensoversclrr ijdende karakter van deze zaak behouden wij ons het recht 
voor om deze handelwijze, via onze Europese koepelorganisaties FoodDrinkEurope en 
AIM, voor onder zoek op Eur opees niveau voor te leggen aan de Governance Group 
vair het European Supply Chain Initiative.

Wij zullen onze zusterorganisaties in België, de BABM en Fevia, alsmede onze 
Europese kospelorgairisaties een afsclrrift van deze brief sturen. Bovendien sturen wij 
een afsclrrift van deze brief aan de heren , CEO van Albert Heijn, en

, CEO van Delhaize België.

Hoogachtend,

PiïM

■

Directeur' FNLI

Cc: :, CEO BABM 
; Director General FEVIA

Director General FoodDrinkEui ope 
, Director General Alfvl

, CEO Albert Heijn 
CEO Delhaize België
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inleiding

Aanleiding

In 2013 is het Europese Supply Chain Initiative gestart om eerlijke handelspraktijken in de agrifood- 
keten te bevorderen. Fabrikanten en supermarkten hebben via dit initiatief een gedragscode afge
sproken en een systematiek ontwikkeld om schendingen van die gedragscode te vermijden. In Neder
land heeft de pilot Eerlijke Handelspraktijken van najaar 2013 tot najaar 2015 gelopen. Koepelorga
nisaties CBL, FNLI en LTO Nederland vertegenwoordigden de keten in deze pilot, terwijl het ministerie 
van Economische Zaken de pilot heeft begeleid. In de Nederlandse pilot is volledig aansluiting gezocht 
bij de inhoud van het Europese Supply Chain Initiative. De FNLI heeft haar leden verzocht zich bij het 
Supply Chain Initiative aan te sluiten.

De FNLI wil nu weten of de pilot heeft gewerkt en welke veranderingen haar leden zien in de handels
praktijken met supermarkten en andere afnemers. Decisio heeft in opdracht van de FNLI een enquê- 
teonderzoek uitgevoerd.

Benadering en respons

De FNLI heeft ongeveer vierhonderd leden per mail uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen 
{zie bijlage 1). Om de respons te verhogen Is eenmalig een herinnering verstuurd, in totaal hebben 92 
respondenten de vragenlijst ingevuld, een respons van bijna 25 procent.

De steekproefomvang van dit onderzoek Is te klein om op het niveau van deelgroepen betrouwbare en valide 
resultaten te genereren. Daar komt b|j dat er In dit onderzoek vooraf geen rekening is gehouden met de repre
sentativiteit van deelpopulatles.

De meeste responderende bedrijven zijn ‘kleinere’ bedrijven met een omzet tot 250 miljoen en Ne
derlandse bedrijven die veel exporteren of juist voornamelijk in Nederland afzetten (zie figuur la en 
Ib).

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport 3
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Figuur la Verdeling respondenten naar bedrijfsomschrijving
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Figuur Ib Verdeling respondenten naar bedrijfsgrootte

7%i
27%

à

36%

25%

Tot 20 mln euro 20 - 50 mln euro 50 - 250 mln euro 
250 - 500 mln eu^o ■ > 500 mln euro

De respondenten hebben ook aangegeven in wat voor productcategorie ze actief zijn (figuur 2a) en 
aan welk type afnemer ze voornamelijk leveren (figuur 2b). De meerderheid van de respondenten is 
hoofdzakelijk actief in de productcategorie 'lang houdbaar en non-food’ en levert voornamelijk aan 
retail.

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport 4
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Figuur 2a Verdeling respondenten naar productcategorie

4%
8%

9%

79%

Dagvers (maximaal 7 dagen houdbaar)

Koelvers (maximaal 14 dagen houdbaar)

Kort houdbaar (tot maximaal 2 maanden)

Lang houdbaar (langst dan 2 maanden) ennon-food

Figuur 2b Verdeling respondenten naar type afnemers

11^'

75%

Andere kanalen

Food service/ grootverbruik
Retail
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2 Resultaten survey

2.1 Bekendheid met Europese Supply Chain Initiative

Het grootste deel van de respondenten is bekend met het Europese Supply Chain Initiative en de pilot 
Eerlijke Handelspraktijken in Nederland (zie tabel 1).

Tabel 1 Bent u bekend met het bestaan van deze initiatieven?^

Ja
Nee
Enigszins 
Geen keuze

62%
16%
19%
3%

Een kwart van de responderende bedrijven heeft zich tijdens de pilot aangesloten bij het Europese 
Supply Chain Initiative en een vijfde van de respondenten weet niet of hun bedrijf dat heeft gedaan 
(zie tabel 2).

Tabel 2 Heeft uw bedrijf zich aangesloten bij het Supply Chain Initiative?

Ja
Nee
Weet ik niet 
Geen keuze

25%
51%
21%
3%

2.2 Oneerlijke handelspraktijken

Gedurende de looptijd van de Nederlandse pilot (de afgelopen tweeënhalfjaar) zijn er door bedrijven 
geen formele klachten ingediend. De FNLI wil graag weten of zich in die periode praktijken hebben 
voorgedaan die als oneerlijke handeispraktijken kunnen worden gekwalificeerd.

Oneerlijke handelspraktijken waarmee de meeste respondenten de afgelopen jaren zijn geconfron
teerd zijn:
• het dreigen met (bijvoorbeeld) saneren van producten om niet gerechtvaardigde voordelen te ver

krijgen;
• het opleggen van eenzijdige contractuele voorwaarden;
• het moeten betalen van vergoedingen zonder redelijke tegenprestatie.

‘ Deze initiatieven zijn in de enquête omschreven als het Europese Supply Chain Initiative en de pilot Eerlijke 
Handelspraktijken

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport 6
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Figuur 3 geeft een overzicht van de enquêteresultaten over alle oneerlijke handelspraktijken die aan 
de respondenten zijn voorgelegd.

Figuur 3 Resultaten over en/aringen met oneerlijke handelspraktijken

0'ei£en mei “sanercn’ prodccten 
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Weigeren vertrcjweijkheidsverklarmg te tekenen

31,5«

. 3945« . 3r,0«

33.7» -;'e SU»

.Z74»|tóS ' 57,6»: ^

,.3P,4»S^ :66Æ». ■

•:iS

■ , 16.3» - 7B,0»

I ;‘ia|3i 68,6»

BiÓ,9» . i 'i' «;rs;.-if>'.;774» ; ctT; ;;-T.

3S»3 '
' SIS» '■

^ m
- f?::t 
. - td!

•lEKL^

«Ra«i

■Ja, meerdere kerert

CH 20?a 40^

<-Ja, eenotr^vee keer Nee -Weetikrtlet

6(Hi 80?3 100%

Machtsmisbruik meest ervaren oneerlijke handelspraktijk

In de enquête kregen respondenten verschillende oneerlijke handelspraktijken voorgelegd met de 
vraag of ze daar in'de afgelopen tweeënhalfjaar mee zijn geconfronteerd. Om inzichtte krijgen in 
andere, niet genoemde, praktijken kregen respondenten in een open vraag de mogelijkheid deze prak
tijken toe te lichten. Onderstaand volgt een aantal voorbeelden uit de analyse van de antwoorden:
■ het niet aanvaarden van nieuwe tarieven (bijv. nieuwe verpakkingen, afvalbeheerbijdrage);
■ misbruik van consumentenprijzen ten nadelen van fabrikant;
■ eenzijdige meldingen voor doorvoering van bepaalde kosten of andere handelsvoorwaarden;
■ niet terugbetalen van onterecht Ingehouden voorschotten;
■ oprekken van betalingstermijnen.

Over het algemeen komt naar voren dat er sprake is van veel verschillende dubieuze handelspraktij
ken. Meerdere respondenten zien deze praktijken als onderdeel is van het ‘onderhandelingsspel' en 
een gevolg van de ongelijke posities in de levensmiddelenketen.

Redenen om geen melding te doen

Het onderzoek toont aan dat een meerderheid van respondenten één of meerdere malen te maken 
heeft gehad met oneerlijke handeispraktijken. Dit roept de vraag op waarom hiervan geen meldingen 
zijn gedaan bij het CBL en de FNLI. De antwoorden op deze open vraag zijn terug te brengen tot de 
volgende vier categorieën:
1. Oneerlijke handelspraktijken zijn na enige onderhandeling opgelost

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport 7
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2. Ongelijke onderhandelingsposities zijn gewoon geworden en onderdeel van het onderhandelings- 
spe!

3. Geen melding gedaan uit angst voor de consequenties. Meerdere respondenten zijn bang voor 
het verlies van klanten of contracten en het verslechteren van toekomstige handelsrelaties.

4. Onvoldoende vertrouwen in het effect van een melding op huidige handelsrelaties

Uit figuur 4 blijkt dat de angst voor de consequenties veruit de belangrijkste reden is.

Figuur 4 Redenen om geen melding te doen

Op eigen kracht opgelost

Onderdeel onderhandelingsspel

Angst voor de consequenties

Onvoldoende vertrouwen effect melding

Anders

O 5 10 15
Aantal reacties

2.3 Verbetering of verslechtering in de ketenverhoudingen?

Een belangrijke reden voor het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag of het Supply Chain 
Initiative en de Nederlandse pilot tot verbeteringen hebben geleid in de handelspraktijken in de Ne
derlandse foodketen (zie figuur 5). Het gaat dan vooral om de contractuele/commerciële verhoudin
gen tussen leveranciers en afnemers.

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport s
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Figuur 5 Zijn de ketenverhoudingen in het algemeen verbeterd over de afgeioßen tweeënhalf Jaar?

Antwoord: 40% 21%

Ovó 20-:', 40‘;i, 60/O SOÀ 100%

■ aanzienlijke verslechteringen 
geen veranderingen 

s aanzienlijke verbeteringen 
o Geen keuze

lichte verslechteringen 
lichte verbeteringen 
Moeilijk te zeggen, divers beeld

Het grootste aandeel respondenten geeft aan geen verandering te zien in de ketenverhoudingen (40 
procent). Bijna 23 procent ziet lichte tot aanzienlijke verbetering van de situatie, maar daar staat te
genover dat 16 procent van de respondenten lichte tot aanzienlijke verslechtering ziet. Er lijkt dus 
geen sprake te zijn van grote veranderingen over de hele linie. Zeven procent van de respondenten 
heeft geen antwoord gegeven op deze vraag en 14 procent vindt het lastig antwoord te geven op deze 
vraag.

2.4 Afsluitende opmerkingen

Aan het einde van het onderzoek kregen respondenten de gelegenheid een boodschap of advies te 
geven aan de FNLI. Achttien respondenten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De reac

ties zijn over het algemeen positief. Respondenten geven aan dat het monitoren van ketenverhoudin- 
gen belangrijk is en dat resultaten van dergelijke onderzoeken naar buiten gebracht moeten worden. 
Daarentegen waarschuwt een aantal respondenten voor de consequenties van het publiceren van 
resultaten. Wanneer grote marktpartijen weten dat er ze een sterke machtspositie hebben en er 
'angst' bestaat in de keten, kan hier vaker misbruik van worden gemaakt.

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport g
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Conclusies survey

De belangrijkste reden voor het uitvoeren van dit onderzoek is om te zien of de pilot Eerlijke Handels
praktijken heeft gewerkt en welke veranderingen leden van de FNLI zien in de handelspraktijken met 
supermarkten en andere afnemers. Hoewel een groot deel van de respondenten aangeeft bekend te 
zijn met het bestaan van de pilot en het Europese Supply Chain Initiative, heeft slechts een kwart van 
de respondenten zich aangesloten bij het initiatief. Over de gehele linie lijkt er geen sprake van grote 
veranderingen in vergelijking met tweeënhalf Jaar geleden. Een meerderheid van de respondenten (90 
procent) geeft aan één of meerdere keren geconfronteerd te zijn met oneerlijke handelspraktijken. Dit 
is opvallend, omdat meldingen van deze praktijken bij de koepelorganisaties CBL, FNLI en LTO Neder
land uitblijven. Respondenten hebben hier uiteenlopende redenen voor. Een belangrijke reden is de 
angst voor consequenties voor huidige en toekomstige handelsrelaties.

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport lo
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Bijlage 1. De enquête

Beknopt onderzoek naar handelsrelaties in Nederland

in deze korte enquête willen wij graag in beeld brengen:
• of u in de afgelopen circa tweeënhalf jaar bent geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken-
• welk type oneerlijke handelspraktijken vaker of minder vaak voorkomen;
■ of u van mening bent dat de situatie op het gebied van oneerlijke handelspraktijken over de af

gelopen tweeënhalf Jaar is verbeterd, verslechterd of min of meer ongewijzigd is gebleven.

Bedrijfekenmerken

1. In welke omzetcategorie valt uw bedrijf?
Üaarlijkse omzet of gerealiseerde omzet in Nederland)
□ Tot 20 miljoen euro
□ 20 tot 50 miljoen euro
□ 50 tot 250 miljoen euro
□ 250 tot 500 miljoen euro
□ Meer dan 500 miljoen euro

2. In welk type productcategorie is uw bedrijf hoofdzakelijk actief?
□ Dagvers (maximaal 7 dagen houdbaar)
D Koelvers (maximaal 14 dagen houdbaar)
□ Kort houdbaar (tot maximaal 2 maanden)
□ Lang houdbaar (langer dan 2 maanden) en non-food

3. Aan welk type afnemers levert uw bedrijf hoofdzakelijk?
□ Retail
□ Food service/ grootverbruik
□ Andere kanalen

4. Welke omschrijving typeert uw bedrijf het best?
□ Nederlands bedrijf dat voornamelijk in Nederland afzet
□ Nederlands bedrijf dat ook veel exporteert
□ Dochtervennootschap van een buitenlandse multinational
o Nederlandse multinational met buitenlandse dochtervennootschap(pen)
□ Anders, namelijk...

‘Supply Chain Initiative' en de pilot ‘Eerlijke Handelspraktijken’

Om eerlijke handelsrelaties in de agrifoodketen te bevorderen is in 2013 het Europese Supply Chain 
Initiative gestart. In Nederland heeft de pilot Eerlijke Handelspraktijken van najaar 2013 tot najaar 
2015 gelopen. Koepelorganisaties CBL, FNLl en LTO Nederland vertegenwoordigden de keten in deze 
pilot, terwijl het ministerie van Economische Zaken de pilot heeft begeleid. In de Nederlandse pilot is 
100 procent aansluiting gezocht bij het Europese Supply Chain Initiative en heeft de FNLl bedrijven 
haar leden ook verzocht zich bij het Supply Chain Initiative aan te sluiten.

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport ±±
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5. Bent u bekend met het bestaan van deze initiatieven?
□ Ja
□ Nee
□ Enigszins

6. Heeft uw bedrijf zich aangesloten bij het Supply Chain Initiative
□ Ja
□ Nee
□ Weet ik niet

Gedurende de looptijd van de Nederlandse pilot (circa de afgelopen tweeënhalfjaar) zijn er door be
drijven geen formele klachten ingediend. Graag willen wij weten of zich in die periode toch praktijken 
hebben voorgedaan die als oneerlijke handelspraktijk kunnen worden gekwalificeerd. Daarom vragen 
wij u:

7. Bent u in de afgelopen circa tweeëneenhalf Jaar (2014/2016) geconfronteerd met een of meer 
van de onderstaande praktijken?

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport ±2



1

f- D E CI S I o

Ja, meerdere
keren

Ja, één
of twee
keer

Nee Weet ik
niet

Het niet in acht nemen van de overeengekomen con

tractuele voorwaarden door een afnemer

Dreigen met “saneren” van producten (de-listing) om

niet gerechtvaardigde voordelen te verkrijgen

Eenzijdig in mindering brengen van kortingen op fac

turen zonder redelijke zakelijk reden

Het moeten betalen van vergoedingen zonder dat

daar enige tegenprestatie tegenover staat (bijv. mar-
gecompensatie)

Het moeten doen van betalingen terwijl dit niet in re

ële verhouding staat tot een bepaalde dienstverlening

die daar tegenover staat

Het met terugwerkende kracht moeten betalen voor

zaken die buiten de overeengekomen afspraken val
len

Het opleggen van duidelijk eenzijdige contractuele
voorwaarden

Het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst door
de afnemer, zonder duidelijke commerciële achter

grond, zonder redelijke termijn

Het gebruiken door de afnemer van vertrouwelijke in
formatie ten dienste van het ontwikkelen van eigen
producten

Het niet in acht nemen van vertrouwelijkheid
Het weigeren dooreen afnemer om een vertrouwelljk- 
heidsverklaring te tekenen zonder objectieve gronden

daarvoor aan te voeren.

8. Bent u in bedoelde periode geconfronteerd geweest met andere, niet hierboven genoemde, pra- 
kijken die u als oneerlijke handelspraktijk zou willen omschrijven? Zo ja, kunt u hieronder kort 
aangeven waar het om gaat?

Indien u met deze praktijken in aanraking bent gekomen, kunt u hieronder een toelichting geven.
□ Open antwoord

Indien u bij voorgaande vragen heeft ingevuld dat u te maken heeft gehad met één of meer (mo
gelijk) oneerlijke handelspraktijken, wat zijn dan doorslaggevende redenen geweest om geen 
melding te maken en/of klacht in te dienen, gebruikmakend van de pilot Eerlijke Handelspraktij
ken?

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport
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n Open antwoord

Een belangrijke vraag is of het Supply Chain Initiative en de Nederlandse pilot positief hebben bijge
dragen aan veranderingen in het handelsklimaat in de Nederlandse foodketen. Daarom horen wij 
graag hoe u denkt over eventuele veranderingen die zich in het algemeen hebben voorgedaan binnen 
de ketenverhoudingen.

10. Zijn de ketenverhoudingen (met name de contractuele/commerciële verhoudingen tussen leve
ranciers en afnemers) in het algemeen verbeterd over de afgelopen tweeënhalfjaar? ■ ■

U kunt uw antwoord in het kader toelichten.

□ Ik zie geen wezenlijke veranderingen
□ Ik zie eerder verslechteringen
□ Ik zie lichte verbeteringen
□ Ik zie aanzienlijke verbeteringen
□ Moeilijk te zeggen, het beeld is heel divers

De resultaten van dit onderzoek worden volledig anoniem behandeld, tenzij u er zelf voor kiest de 
identiteit van uw bedrijf kenbaar te maken. Wanneer u het op prijs stelt uw mening over dit onderwerp 
te delen of enkele antwoorden toe te lichten kunt u onderstaand uw bedrijfsnaam en e-mailadres 
invullen.
De FNLI gebruikt deze gegevens om (eventueel) contact met u op te nemen naar aanleiding van dit 
onderzoek. Uiteraard worden de contactgegevens zorgvuldig behandeld en NIET voor andere doelein
den gebruikt.

11. Bent u bereid om naar aanleiding van deze enquête een nadere toelichting te geven op het 
thema ten behoeve van dit onderzoek?

□ Ja
o Nee

12. Wanneer u het op prijs stelt kunt u onderstaand uw bedrijfsnaam en e-mailadres invullen, zodat 
de FNLI eventueel contact met u op kan nemen:

□ Open antwoord

13. Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek een boodschap of advies voor de FNLI?
□ Nee
□ Ja, namelijk...

Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête

Onderzoek oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen - Eindrapport
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Memo

Aan : FNLI
Van : Dedsio
Datum : 12 augustus 2016
Betreft : Uitsplitsing antwoorden SCI-survey

Op verzoek van de FNÜ en EZ zijn een aantal nadere analyses uitgevoerd voor het onderzoek 'Oneer
lijke handelspraktijken in de Nederlandse levensmiddelenketen' (datum 23 juni jl.).

De gevraagde analyses maken geen onderdeel uit van het rapport De hoofdreden Is dat de steekproefomvang 
van dit onderzoek te klein is om op het niveau van deelgroepen betrouwbare en valide resultaten te genere
ren. Daar komt bij dat er In dit onderzoek vooraf geen rekening is gehouden met de representativiteit van deel- 
popuiatles (bijvoorbeeld FNU-leden die wel of niet zijn aangesloten bij het SCI). De hieronder uitgewerkte ana
lyses geven dus hooguit een Indicatie van de resultaten per deelgroep en dienen ook zo te worden geïnterpre
teerd.

Type organisaties per deelgroep

Een kwart van de responderende bedrijven heeft zich tijdens de pilot aangesloten bij het Europese 
Supply Chain Initiative (SCI) en een vijfde van de respondenten weet niet of hun bedrijf dat wel of niet 
heeft gedaan (zie tabel M.1).

Tabel M.1 Heeft uw bedrijf zich aangesloten bij het SCI?
percentage aantal respondenten

Ja 25% 23
Nee 51% 47

Weet ik niet (onbekend) 21% 19

Geen keuze 3% 3

De enquêtevragen zijn beantwoord door 23 respondenten die zijn aangesloten bij SCI en 47 respon
denten die hier niet bij zijn aangesloten. 19 respondenten weten niet of zij zijn aangesloten.

In de enquête gaven respondenten informatie over hun bedrijf. Uit tabel M.2 komt naar voren dat 
respondenten die aangesloten zijn bij het SCI relatief gezien sterker leunen op het retailkanaal dan de 
overige groepen respondenten.
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Tabel M.2 Verdeling respondenten naar aansluiting Supply Chain Initiative. Verdeling naar type afne
mers.

Retail Food service/grootverbruik Andere kanalen
Aangesloten 91% 9% 0%
Niet aangesloten 70% 13% 17%
Groep 'onbekend' 68% 11% 21%

Overall (gemiddelde) 75% 11% 13%

Verzoek 1: Een nadere analyse van de antwoorden op de vraag waarom geen melding wordt gedaan 
van oneerlijke handelspraktijken

Het onderzoek toont aan dat een meerderheid van respondenten één of meerdere malen te maken 
heeft gehad met oneerlijke handelspraktijken.

Op de open vraag waarom men geen melding heeft gemaakt van deze praktijken antwoordden 20 
respondenten dat ze dit hebben nagelaten uit angst voor de consequenties. Uit een nadere analyse 
blijkt dat binnen deze groep 15 respondenten bekend zijn met SCI en 5 enigszins. Zeven respondenten 
zijn aangesloten bij het SCI, 8 niet en de rest weet niet of de betreffende organisatie is aangesloten 
(zie tabel M.1)

Tabel M.1 Bedrijven die angst hebben voor consequenties van het doen van een melding van oneerlijke han-
delspraktijken (N=20) __________________________

Bekend metsel 
Ja 15
Nee 0
Enigszins 5

, Aangesloten bij het SCI 
Ja 
Nee
Weet ik niet

Daarnaast zijn er 7 respondenten die geen melding hebben gedaan omdat zij onvoldoende vertrouwen 
hebben in het effect van een melding van oneerlijke handelspraktijken. Van deze groep zijn er 5 be
kend met de SCI en 2 enigszins bekend. Twee respondenten zijn aangesloten bij het SCI, 4 niet en 1 
respondent weet het niet (zie tabel M.2).

Tabel M.2 Bedrijven die onvoldoende vertrouwen hebben in het effect van een melding van oneer
lijke handelspraktijken (N=7)

Bekend met SCI
Ja
Nee
Enigszins

Aangesloten bij het SO 
Ja 2
Nee 4
Weet ik niet 1
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Verzoek 2: Doelgroepanalyse ervaringen met oneeriijke handelspraktijken
Wat betreft de ervaringen met oneerlijke handelspraktijken geeft 61 tot 73 procent van de respon
denten die zijn aangesloten bij het SCI aan dat ze te maken hebben gehad met de drie meest ge
noemde oneerlijke praktijken (zie figuur M.1). Voor de bedrijven die niet aangesloten zijn bij het initi
atief liggen deze antwoorden iets lager tussen de 53 tot 60 procent, maar op een vergelijkbaar niveau.

Figuur M.1 Respondenten die aangeven één of meerdere keren te maken hebben gehad met oneer
lijke handelspraktijken, uitgesplitst naar respondenten die zijn aangesloten bij het Supply Chain Ini
tiative (N=23) en die niet zijn aangesloten (N~47)
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Verzoek 3: Doelgroepanalyse ontwikkeling ketenverhoudingen

In het onderzoek gaven respondenten onder andere antwoord op de vraag of de handelspraktijken in 
de Nederlandse levensmiddelenketen zijn verbeterd of verslechterd sinds de start van het SCI en de 
Nederlandse pilot.

Uit figuur M.2 komt naar voren dat de groep respondenten die is aangesloten bij het SCI relatief vaker 
van mening zijn dat de ketenverhoudingen zijn verbeterd de afgelopen periode dan de twee overige 
groepen. De bedrijven die niet aangesloten zijn, geven voor het grootste gedeelte aan dat ze geen 
veranderingen hebben ervaren in de afgelopen tweeënhalfjaar. De groep die niet weet of ze lid zijn 
(de groep 'overige') zien ook voor het grootste deel geen verandering.
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Figuur M.2 Zijn de ketenverhoudingen in het algemeen verbeterd over de afgelopen tweeënhalf jaar? 
Verdeeld naar deelname aan het SCI (N=86)
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Uit figuur M.3 komt naar voren dat de groep respondenten met een omzet tot 20 miljoen euro groten
deels geen verandering zien in de ketenverhoudingen. Hetzelfde geldt voor de categorie 50 tot 250 
miljoen euro omzet. De antwoorden van de respondenten in de categorie 20 tot 50 miljoen euro ken- 

' nen een grotere spreiding dan de eerstgenoemde omzetcategorieën, maar zijn vaker positief dan ne
gatief.

Figuur M,3 Zijn de ketenverhoudingen in het algemeen verbeterd over de afgelopen tweeënhalfjaar? 
Verdeeld naar omzetcategorie (N=86j
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Uit figuur M.4, tot slot, komt naar voren dat de groep respondenten met lang houdbare producten 
representatief zijn voor de totale (overall) groep. Dit komt omdat deze categorie 79 procent van de 
totale respons uitmaakt. Deze groep reageert grotendeels neutraal als het gaat om de ontwikkeling 
van de ketenverhoudingen.

Figuur M.4 Zijn de keten verhoudingen in het algemeen verbeterd over de afgelopen tweeënhalf Jaar? 
Verdeeld naar productcategorie (^=86^
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

t @lto.nl>
donderdag 8 september 2016 14:17

@cbl.nl'
RE: Stuurgroep eerlijke handelspraktijken sector agrofood; conceptagenda

Beste ’

Bereikbaarheid en wifi is deze week wat minder ( 
Ik zie geen bijlagen , kan je die nog e-mailen.

Gr,

3T: : ïj. Excuses.

LTOTeam Internationaal 
Tel 0031(0)6 :

From:
Sent: 08/09/2016 12:33 
To::j i(Scbl.nl': I / : '
Subject: Stuurgroep eerlijke handelspraktijken sector agrofood; conceptagenda 

Beste en

Aangezien ik jullie telefonisch niet te pakken kreeg, bij deze maar even via de mail.

A.s. woensdag is een bijeenkomst van de stuurgroep eerlijke handelspraktijken. Daartoe heb ik de volgende 
conceptagenda opgesteld:

1. Opening

2. Laatste ontwikkelingen
a. Casus Ahold Delhaize (brief FNLI en Kamervragen, bijgevoegd}
b. Onderzoek FNLI (bijgevoegd}
c. Moties Gesthuizen en Van Gerven (bijgevoegd}

3. Vervolgafspraken

4. W.v.t.t.k. en sluiting

Missen jullie nog belangrijke onderwerpen die jullie wel graag aan de orde zouden willen stellen?

Ik ben voornemens, afhankelijk van jullie evt. input, later vandaag dan de definitieve agenda en stukken rond te 
sturen.

Met vriendelijke groet en tot woensdag!

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T; +316. M: j ©mioez.nl
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i, , Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
;;r:,niet 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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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 9 september 2016 13;55

RE: prijzen voor boeren

Beste

Wij zitten volgende week aan tafel met de stuurgroep agrofood om te praten over de gedragscode voor eerlijke 
handelspraktijen in de agrofoodsector. In deze stuurgroep zitten CBL (branchevereniging supermarkten) FNLI 
(branche vereniging levensmiddelenindustrie) en LTO. Tijdens de stuurgroep wordt ook de brief besproken die 
Albert Hein Delhaize aan haar 100 grootste leveranciers heeft gestuurd. Voor een goed verloop van het overleg is 
het nu het beste om zo min mogelijk inhoudelijk op de zaak in te gaan. Als woordvoeringlijn kan ik me dan ook 
het volgende voorstellen:

• We hebben kennis genomen van het bericht
• Er vindt deze maand nog overleg plaats met de stuurgroep van de pilot eerlijke handelspraktijen in de 

agro foodsector
• Tijdens dat overleg zal ook aandacht worden besteed aan de bewuste brief van Albert Heijn Delhaize
• Hier wil ik niet op vooruit lopen.

Kom je hiermee voor nu uit de voeten? In de cc staat . . , maar mochten er
volgende week vragen komen dan kan je hem als dossierbehandelaar ook altijd benaderen.

Groet,

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken

T:070 
M;06 :

Van;
Verzonden: vrijdag 9 september 2016 11:53
Aan:
Onderwerp; Fwd: prijzen voor boeren

Kan jij it oppakken.

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht:

Van; @m.inezml>
Datum: 8 september 2016 13:45:17 ŒST
Aan: 0)minez.nl>
Kopie: @minez.nl>
Onderwerp; prijzen voor boeren

Beste

Ik begrijp van collega dat jij contact hebt gehad met AH, nav
berichtgeving in Volkskrant over prijzen voor boeren. Zie ook:
http ://www. volkskrant, nl/binnenland/nederlandse-landbou w-bovcot-al bert-heiin-weoens- 
inkoopDriizen~a4372280/
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Ik heb nog geen vragen van andere journalisten, maar kan jij mij evt vast helpen aan wat input 
voor een spreeklijn?
Dank en groet,

Met vriendelijke groet,

woordvoerder (a.i.) staatssecretaris

Mob 06 
E-mail 3minez.nl

Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 731 2594 AC 's-GRAVENHAGE | 
Postbus 204011 2500 EK 's-GRAVENHAGE
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Van:
Verzonden;
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 13 september 2016 14:37

FW; Brief FNLI
Brief FNU 13092016.pdf

Van:
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 13:42 
Aan:
CC:.'
Onderwerp: Brief FNLJ

3aholddelhaize.com]

Geachte mevrouw

Hierbij treft u ter informatie de brief aan die wij heden naar de FNLI, de Nederlandse organisatie van 
levensmiddelenfabrikanten, hebben gestuurd.

Met vriendelijke groet/ Kind regards,

Assistant

M +31 (6) Ä 
E 
A
Provincialeweg 11,1506 MA

3ahplddelhaize.com

Zaandam, The Netherlands

0

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

dinsdag 13 september 2016 21;19 

Tweet door FD Nieuws op Twitter

Morgen even in het overleg afspraken maken over hoe met de media wordt omgegaan. FNLI maakt nu zelf 
openbaar dat ze formeel een klacht hebben ingediend bij de stuurgroep.

Ook na het overleg voor donderdag een actualiteitenberichtje opstellen.

Gr.

Sii FD Nieuws (@FD Nieuwst

13-09-16 20:30
'Ahold Delhaize gaat te ver gaat bij het afdwingen van lagere prijzen bij leveranciers' 
fd.nl/ondememen/116...

Download de Twitter-app

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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JVan:

Verzonden;
Aan:
Onderwerp;
Bijlagen:

woensdag 14 september 2016 11:10 

procedure klacht stuurgroep
quick-scanevaluatie-gedragscode-eerlijke-handelspraktijken.pdf; ATT00001.txt

Ik zou even naar biz 11 kijken. Daar staat beschreven wat de stuurgroep met een klacht kan doen. 

Gr.

------Oorspronkelijk bericht------
Van: .
Verzonden; woensdag 14 september 2016 8:11 
Aan: ■
Onderwerp:

https://www.riiksoverheid.nl/binarie5/rijksoverheid/documenten/raDDQrten/2ni fi/n?/ni/miiru.cr:>np\>rilunf-ir 
fledraqscode:eerliike-handelsprakti1ken/auick-scanevaluatie-aedraascQde-Rprli1ke-hanriPlsDraktiiken.ndl
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Van;
Verzonden;
Aan;
Onderwerp:

woensdag 14 september 2016 18:00

RE: Aangepaste antwoorden op Kamervragen

Nog wat aanvullingen op de afspraken. 

Gr:

Van:
Verzonden: woensdag 14 september 2016 16:40
Aan: '
Onderwerp; Aangepaste antwoorden op Kamervragen 

Ha

Zie bijgevoegd een aangepaste versie van de Kamervragen inz 
wijzigingen.

Verder de afspraken vanuit de stuurgroep;

In geel gearceerd de belangrijkste

besprekeli^^^ september om 9.00 uur komt de stuurgroep wederom bijeen om het vervolg te

tdachtenl'?n1pvp°^n'^® stuurgroep zal FNLI zorgdragen voor onafhankelijke nadere onderbouwing van de 
P Hi ^°9 contact worden gezocht met de andere stuurgroep leden over de
anonkniSt) onderbouwing (met als uitgangspunt waarborg van

rnmnM= onderhandeliogen van met leveranciers contact is opgenomen met de
?pSpnH H^h^h'^^H I- onderzoeken of het mogelijk is om de tijdsdruk wat te verminderen-
Gedurende de behandeling van de casus in de stuurgroep zal niet naar buiten toe worden
San^d^Tam^r^rage'IT ^^uurt in dat kader nog vooraf een de conceptbeantwoording

Nog aanvullingen; wijzingen daarop? 

Gr.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

V: •” y @cbl.nl>
maandag 19 september 2016 14:37

RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen

Opvolgen
Voltooid

Beste ,

Ik heb begrepen dat de Belgische variant van de Stuurgroep Handelspraktijken, het Belgische Ketenoverleg, ook over 
de heeft gesproken.
Het gaat uiteraard over dezelfde partijen.
Wellicht goed om het informeren hoe men daar ermee omgegaan is zodat dat ook besproken kan worden 
aanstaande donderdag

De contactgegevens van de voorzitter van het Belgische ketenoverleg zijn

Federation Wallonne des Agriculteurs 
Secretaire general

+32 (MOB)
® fwa.be

Met vriendelijke groet,

Van: ©minez.nl]
Verzonden: vrijdag 16 september 2016 10:09 
Aan: (©cbl.nl>
Onderwerp: RE: Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen 

Goedemorgen * •

Dank nog voor je aanvullingen en suggesties. Veel van de punten heb ik kunnen verwerken. 

Groet,

Van: (©cbl.nll
Verzonden: donderdag 15 september 2016 11:34
Aan:
Onderwerp: Re; Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen 

Beste >

Hierbij aanvullend op mijn mail van vanochtend nog een aantal suggesties als nabrander. Hopelijk kunnen 
jullie deze meenemen, het zou eea verhelderen ( en deels corrigeren).
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e' Antwoord op vragen 1 t/m 4.

Groet,

------- Oorepronkelijk bericht
Van: "|~ ^
Datum: 14-09-2016 18:09 (GMf4ÏÏÏ:00)

■■ ^lto.nl>
Cc; 'i

i@minez.nl>

t^minez.nl>

■■■ @fh|Ln]>,
öminez.nl>!

lto.nl"

Chiderwerp; Afspraken Stuurgroep Agrofood & beantwoording Kamervragen
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Beste stuurgroepleden,

Dank voor het constructieve overleg van vanmiddag. Bij deze de afspraken van vanmiddag ook noo 
even per mail: ^

bespr°ke'^°'^'^^^*^^^ 22 september om 9.00 uur,komt de stuurgroep wederom bijeen om het vervolg te

In voorbereiding op de stuurgroep zal FNLI zorgdragen voor onafhankelijke nadere onderbouwing van 
de klachten van leveranciers; vooraf zal nog contact worden gezocht met de andere stuurgroep leden 
over de elementen die deze leden graag terug zien in de onderbouwing (met als uitgangspunt 
waarborg van anonimiteit)

Zal CBL nagaan of inzake de onderhandelingen van • met leveranciers contact is opgenomen 
met de compliance officer van en zal onderzoeken of het mogelijk is om de tijdsdruk wat te 
verminderen;

Gedurende de behandeling van de casus in de stuurgroep zal niet naar buiten toe worden 
gecommuniceerd over het besprokene. EZ stuurt in dat kader nog vooraf de conceptbeantwoording 
van de Kamervragen.

Ten aanzien van deze laatste afspraak bijgaand alvast de conceptbeantwoording zoals we die conform 
het besprokene van vanmiddag voor ogen zien. Mochten jullie hierbij nog opmerkingen hebben dan 
hoor ik dat graag morgen voor 12.00u. '

Groet en fijne avond,

Directie Mededinging en Consumenten -
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T:+316 |M: aminez.nl

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
3



^ 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 
dok, 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.



8.31
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 6 oktober 2016 10;58 

Re: Stuurgroep agro food

Eens.

Gr.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

aminez.nl> het volgende> Op 6 okt. 2016 om 11:43 heeft 
geschreven:
>
> Ha
>
> Net aan de lijn gehad. Stavaza Is als volgt:
>
> - Iets meer dan 20 bedrijven hebben zich gemeld bij de procedure;
> - Gesprekken met duren gemiddeld een uur, verslag wordt onder toeziend oog notaris vastgelegd;
> - Laatste gesprekken zijn gisteren afgerond;
> - Advocaat neemt komende dagen en weekend de tijd om op basis van gesprekken geaggregeerd rapport op te 
stellen;
> - Deze rapportage bespreekt FNLI waarschijnlijk eind volgende week met de commercieel directeur van ;

> - Waarschijnlijk zal dan nog een tweede gesprek plaatsvinden week erna;
> - Onduidelijk is dan nog hoe gesprekken zullen aflopen, FNLI is niet op de hoogte hoe gesprekken zijn verlopen.

Hïi

> Gr.
>

> .......Oorspronkelijk bericht------
> Van:
> Verzonden: donderdag 6 oktober 2016 9:02
> Aan:
> Onderwerp: Stuurgroep agro food
>
> Ha
>
> Kan jij een bij /ragen wat de svz is met de zaak?
>
> Als de stuurgroep nog op korte termijn bij elkaar moet komen is het handig om alvast iets in de agenda's te 
prikken. Wat mij betreft zou de 13e het beste uitkomen. Ik heb speciaal de dag vrij gehouden.
>
> Gr.
>



> Verstuurd vanaf mijn iPhone



si.'’
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8.34
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 26 oktober 2016 11;05

begrotingsbehandeling
SPOS.docx

Ha,

Gisteren deze vraag beantwoord met zelfde lijn als in de recente brief. 

Groet,



8.35
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 27 oktober 2016 10:23

binnengekomen brief FNU over klachtenloket 
DOMUS-#16159116-vl-
Brief_FNLI_over_reactie_op_de_Gesthuizen_over_klachtenloket_bij_ACM.PDF



8.37
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 23 november 2016 13;07 

RE: Stuurgroep Agrofood

Eens.

Gr.

Van:

Ä- '■

Verzonden: dinsdag 22 november 2016 17:13
Aan:'
Onderwerp: Stuurgroep Agrofood

Volgende week woensdag staat de stuurgroep Agrofood gepland. Ik za! morgen even een rondje bellen om agenda 
te inventariseren.

■■ j'/tv

Zie ik dingen over het hoofd? 

Gr.

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 M: - Dminez.nl



Van;
Verzonden:
Aan;
CC:

Onderwerp;

8.39
g@lto.ni> 

woensdag 30 november 2016 13:50
|@cbi.nr; 'I

RE; AMTF UTP's

Beste !

Ik heb hier geen problemen mee.

Ik neem aan dat EZ ook iets zegt over de mogelijkheden voor versterking producentenorganisaties en hun mogelijke 
taken op het terrein van publieke belangen zoals duurzaamheid ?

Groeten,

LTO Team Internationaal 
Tel 00311016? Æ



1

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

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

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

8.41

dinsdag 6 december 201613:35 

Re: Besluitenlijst stuurgroep agrofood

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 dec. 2016 om 12:55 heeft ' 
geschreven:

^minez.nl> het volgende

Van:
Verzonden: maandag 5 december 2016 17:34 
Aan:.:
Onderwero: RE: Besluitenliist .stuurarnen acn-nfnnd.

Verder prima. 
Gr.

Van:_________ __
Verzonden: vrijdag 2 december 2016 14:11 
Aan;"?*- ^
Onderwerp; Besluitenlijst stuurgroep agrofood 
Ha_l^
Deze stond nog op het lijstje. Heb je nog aanvullingen?

Besluitenlijst stuurgroep agrofood

I





'"'"T
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8.46
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 28 maart 2017 14:23

Re; Nieuwsbrief ToekomstGLB - Consultatie-update 5

Hi
Dank voor je hartekreet! Ben in Mexico. Wij realiseren ons goed dat er veel vooroordelen de ronde doen en 
dat de werkelijkheid van ketens vaak heel anders in elkaar zit. Ja, graag binnenkort over hebben - onder 
andere op 6 april. Overigens wordt deze website extern onderhouden en zul je er vele meningen op 
terugvinden.
Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 28 mrt. 2017 om 01:59 heeft fj cbl.nl> het volgende geschreven:

Beste
Ik mail maar even direct naar jullie en ook wel een beetje uit fiustratie.
De ben volgende week bij de bijeenkomst over dit onderwerp en ontvang vandaag deze 
nieuwsbrief.
Mijn interesse gaat vooral uit naar het onderdeel Markt- en Prijsbeleid. En als je klinkt op de 
eerste de best link is het eerste onderwerp datje tegenkomt Oneerlijke Handelspraktijken en 
de referentie naar supermarkten en het rapport Veerman. In één zin wordt het onderwerp 
prijsvorming gekoppeld aan oneerlijke handelspraktijken. En we weten denk ik allemaal dat 
de prijs die de boer ontvangt voor zijn producten van zeer veel factoren afhankelijk is en met 
name gestuurd wordt door de markt van vraag en aanbod.
De denk dat dit bijdraagt aan een onterechte beeldvorming dat boeren in de markt de dupe 
zijn van retailers en eerlijk gezegd snap ik niet waarom EZ dit op deze manier communiceert. 
Temeer daar EZ in Den Haag en in Brussel op evenwichtige en ik denk goede manier met het 
onderwerp omgaat door niet mee te gaan met de populistische oproepen om wetgeving. 
Wellicht kunnen we er eens over doorspreken hoe de supermarktsector nu acteert en in de 
toekomst ook kan bijdragen aan een gezonde levensmiddelenketen waar voor iedereen die 
eraan deelneemt een goede boterham te verdienen is. En hoe dat gaat met boeren die voor 
exportmarkten werken in het licht van de veranderende beschermingen en steun vanuit het 
GLB.
Ongetwijfeld spreken we elkaar volgende week.
Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Directeur

070

@passievoorfood
@desupermarkt

Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Plaza'.



Van: ToekomstGLB [inailtoiinfolr/ toekoiTistsilb.nl]
Verzonden: maandag 27 maart 2017 15:36 
Aan: « cblnl>
Onderwerp: Nieuwsbrief ToekomstGLB - Consultatie-update 5

Weergaveproblemen? Bekijk deze nieuwsbrief in de browser.



Nieuwe thema's van deze week;

Jonge boeren
Jonge boeren, het is een onderwerp waar de Europese Commissie sterk op inzet. Maar is 
steun aan jonge boeren in de Nederlandse context wel zo logisch?

Markt- en prijsbeleid
Ook a! is er maar weinig aandacht voor, het markt- en prijsbeleid is een belangrijk deel van 
het GLB. Karei van Bommel van het ministerie van EZ schetst de context en een aantal 
vragen voor de toekomst, met hun haken en ogen.

Kwesties rond 

markt- en 

prijsbeleid
In het rapport van de Commissie 
Veerman wordt gepleit voor meer markttransparantie en maatregelen tegen oneerlijke 
handelspraktijken. Is het scheppen van meer duidelijkheid voor pruducentenorganisaties 
afdoende? En hoe verhouden risicomanagement en interventie zich met elkaar? Meer 
lezen »

Moet het nieuwe 

GLB jonge boeren 

ondersteunen?
Nederland is koploper in de 

agrarische sector. Om dat te blijven is het belangrijk dat jonge boeren gestimuleerd worden 
om het bedrijf over te nemen; zij zijn vaak degenen die vernieuwing brengen. Aan de 
andere kant: Het aantal boeren neemt af, maar in Nederland komt geen grond braak te 
liggen door de schaalvergroting waar al vele jaren sprake van is. Dat geeft wel aan dat het 
probleem in Nederland van een heel andere orde is dan in sommige andere Europese 
landen. Meer lezen »

Poll:
De beste steun voor jonge boeren is het afschaffen van de directe

betalingen.





8.47
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 5 april 2017 9:11 
Secretariaat MC

FW: Kennismakingsafspraak

Kunnen jullie iets inplannen met 

Gr.

er bij?

Van:
Verzonden: woensdag 5 april 2017 9:10
Aan:
CC: Secretariaat MC
Onderwerp: RE: Kennismakingsafspraak 

Beste mevrouw

Ik wil graag kennismaken met 
geschikte datum te vinden.

Vriendelijke groet.

. Ik zal aan mijn secretariaat vragen om even samen met u een

Van: @fnli.nl1
Verzonden: maandag 3 april 2017 15:58 
Aan: )
Onderwerp: Kennismakingsafspraak

Beste mevrouw

Graag zou ik een kennismakingsafspraak inplannen voor onze nieuwe directeur per 1 mei,
Heeft u voor mij een aantal opties voor in juni? Zij zal dan nog vergezeld worden door

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet.

Op vrijdag afwezig

FNLI 
+ 3170 
www.fnli.nl

Schenkkade 50 - 13® etage, Den Haag 
klik hier voor routebeschrijving

Volg de FNLI ook op Twitter en Linkedin.

e-mail disclaimer



8.48
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@fnli.nl>
donderdag 6 april 2017 16:26

M ; •
RE: Stavaza procedure geschilbeslechting

Hi ^enr' ^

Prima, voorkeur voor mei, want CBL en FNLI moeten bij voorkeur vóór die bijeenkomst nog enkele 
punten onderling bespreken.

Met vriendelijke groet,

M 06

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.nl

'^^n: 53minez.nl]
Verzonden; woensdag 5 april 2017 17:03
Aan: '1
Onderwerp: RE: Stavaza procedure geschilbeslechting 

Dagi ' ,

Dank voor de update! Zal ik secretariaat dan alvast vragen een stuurgroep in te plannen In die periode?

Groet,

Van: ■>3Sï Pcbl.nH
Verzonden: woensdag 5 april 2017 13:24
Aan:
Onderwerp: RE: Stavaza procedure geschiibeslechting 

Beste

en ik hebben een ruw eerste concept gereed. Deze toetsen wij nu op hoofdlijnen bij een beperkte qroeo in 
onze achterban.
Wat mij betreft kan het daarna geagendeerd worden als concept in de Stuurgroep handelspraktijken waar we 
vooral een paar springende punten moeten bespreken zoals deelname en commitment boeren en tuinders fLTOj 
secretariaat, financiering. '
! moet het ook even aangeven maar wat mij betreft proberen we de tweede helft april of begin mei een 
stuurgroep te plannen.

Groet,

Met vriendelijke groet.

Directeur

070

(Soassievoorfood
©desupermarkt

Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Plaza'.



I
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r
i- Structureel #voedselonderwijs voor ieder kind. 

Heb jij de petitie al getekend?

www.voedselonderwijs.nl

33TSE '7.‘.«OSELONDERPS
VÓpiEOHfKp

â

centraal fn de j 
maatschap}pij j

'de supermarkt centraal in de maaËschappif' 
geetteen beeld van de ontwikkelingen in de 
levensmiddelenbranche en de werkzaamheden 
van het CBL. Klik hier om naar de online brochure te gaan.

DISCLAIMER
Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, 
gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de 
beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve 
niet toegestaan. Ih geval van onjuiste adressering wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact 
op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering 
van dit bericht uit uw systemen. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. 
Voor de door u ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en 
evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.
DISCLAIMER

Van:
Verzonden: woensdag 5 april 2ÖÏ7 9:42 
Aan: 'l'"'*
Onderwerp: Stavaza procedure geschilbeslechting 

Goedemorgen j^pen

Is er al wat nieuws te melden over jullie uitwerking voor een procedure geschilbeslechting ihkv de stuurgroep 
agrofood?

Groet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 . OM: . ,(S>minez.ni

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

-IDit 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.



8.49
Secretariaat MC 
maandag 10 april 2017 11:38

secretaresse ’secretariaat S'
Secretariaat MC

RE: inpfannen Stuurgroep handelspraktijken agrofood vanaf 2de week van mei

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Beste mensen,

De voorgestelde data in onderstaande mail van vrijdag 7 april komen te vervallen.
Reden is dat het secretariaat van dhr. heeft aangegeven op beide datavoorstellen verhinderd te zijn.

Onderstaand stuur ik een paar nieuwe dataopties:

16 mei middag vanaf 13.00 uur
17 mei ochtend 10-12.00 uur
18 mei middag 15.00-17.00 uur

Graag hoor ik liefst per ommegaande welke datum/tijdstip voor u het beste uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Managementondersteuner

DG-Energie, Telecom en Mededinging 
Directie Mededinging en Consumenten 
.B-Noord-3

Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC /
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

5ecretariaatmc@minez.nl 
tel.nr, 070-

Let op: een geldig legitimatiebewijs is verplicht bij een bezoek aan het ministerie!

Van: Secretariaat MC 
Verzonden: vrijdag 7 april 2017 16:18
Aan:
CC: secretaresse 'secretariaat
Secretariaat MC
Onderwerp; inplannen Stuurgroep handelspraktijken agrofood 2de week van mei

Beste stuurgroep leden,

ontvangt u hierbij een 2-tal data voor het inplannen van de stuurgroep.Op verzoek van 
Het kan bij EZ op 
Dinsdag 9 mei van 13.30-15.30u of 
Vrijdag 12 mei, hele dag nog beschikbaar.

Graag hoor ik zo spoedig mogelijk v^at voor u het beste uitkomt.

Met vriendelijke groet.



f.,4s-

Managementondersteuner

^ DG-Energie, Telecom en Mededinging 
• ’Directie Mededinging en Consumenten 
■B-Noord-3

Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC/ 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

secretariaatmc@minez.nl 
tel.nr. 070- /

Bij een bezoek aan het Ministerie van Economische Zaken is een geldig legitimatiebewijs verplicht!
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f"Van:
‘‘Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Hi

i. "i - i@fnli.nl>
woensdag io mei 2017 16^2

Re: Stuurgroep volgende week

Opvolgen
Voltooid

morgen. Wat mij betreft kan voorlopige versie wel besproken worden waar nog paar 
losse eindjes in zitten. Moet nog wel even met T ' ’.'afstemmen of hij ook akkoord is.

M06

1 NU I Schenkkade 50 : 2595 AR Den Haag 

Verzonden vanaf mijn Samsung-apparaat

------- Oorspronkelijk bericht--------
Van: a
Datur^l 09-05-17 09:35 (GMT+01:00)

Onderwerp: Stuurgroep volgende week 

Goedemorgen ”■ >
Voor volgende week dinsdag is een stuurgroep eerlijke handelspraktijken gepland. Bij deze een inventarisatie voor 
een mogelijke agenda. Pièce de résistance zou natuurlijk de verdere uitwerking voor procedure 
geschillenbeslechting zijn. ' ' v'_en ; kunnen jullie daar al iets meer over melden? Zijn er stukken die rond 
kunnen worden gezonden?
Vanuit EZ-kant verder geen grote onderwerpen, spelen er bij jullie nog zaken die jullie volgende week willen 
bespreken?
Hartelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 ;M: :.'';^SHBB^B@minez.nl

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

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



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



r,;^:
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8.51
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@lto.nl>
woensdag 10 mei 2017 17:37

RE: Stuurgroep volgende week

1*

beste

Als we weinig te bespreken hebben, kunnen we misschien beter uitstellen?

Ik zag dit trouwens ook langs komen:

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven reeering/detail?id=2017Z05988&did=^2017D12499 

Groeten,

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)6

From:
Sent: 09/05/2017 09:35 
To: '■■■-.

Cc: _ ............................................
Subject: Stuurgroep volgende week

Goedemorgen en

Voor volgende week dinsdag is een stuurgroep eerlijke handelspraktijken gepland. Bij deze een inventarisatie voor 
een mogelijke agenda. Pièce de résistance zou natuurlijk de verdere uitwerking voor procedure 
geschillenbeslechting zijn. en kunnen jullie daar al iets meer over melden? Zijn er stukken die rond 
kunnen worden gezonden?
Vanuit EZ-kant verder geen grote onderwerpen, spelen er bij jullie nog zaken die jullie volgende week willen 
bespreken?
Harteüjke groet.

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316: M; @minez.ni

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



',v'

■■ 'are requested to inform the sender and delete the message. 
i. ,The State acc^ts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages.



8.52
f'Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 11 mei 2017 16:02
'-sÆj. .

RE; Stuurgroep volgende week
outline Commissie Handelspraktijken v3.pdf

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hierbij de outline voor de procedure geschillenbeslechting, zoals tussen ^^^n mij besproken. LTO is 
hier nog niet bij betrokken geweest. Ik stel het op prijs als je deze tekst rTadrukkelijk als concept wilt 
agenderen. Het geel gemarkeerde stuk staat nog ter discussie tussen FNLI en CBL.

Met vriendelijke groet,

M 06

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www,nederlandvoedsetland.nl

Van:

mmmmmVerzonden: dir^
Aan: A v--SÆ 
CC:
Onderwerp: Stuurgroep volginië week 

Goedemorgen si

^minez.nll

Voor volgende week dinsdag is een stuurgroep eerlijke handelspraktijken gepland. Bij deze een inventarisatie voor 
een mogelijke agenda. Pièce de résistance zou natuurlijk de verdere uitwerking voor procedure 
geschillenbeslechting zijn. ‘.en , kunnen jullie daar al iets meer over melden? Zijn er stukken die rond 
kunnen worden gezonden?

Vanuit EZ-kant verder geen grote onderwerpen, spelen er bij jullie nog zaken die jullie volgende week willen 
bespreken?

Hartelijke groet.

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

M: aminez.nlT: +316

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



’àre requested to inform the sender and delete the message.
, The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
rrisks inherent in the electronic transmission of messages.



I Kverzonden:

Onderwerp
Bijlagen:

8.53
dinsdag 16 mei 2017 14:58’

msm;rnmm
concept geschillencommissie handelspraktijken 
CONCEPT_outline_Commissie Handelspraktijken.pdf

Hierbij het concept van de opzet voor de geschillencommissie, zoals in de stuurgroep eerlijke handelspraktijken 
AGRO van vandaag is geagendeerd door FNLI, CBL en LTO. Alle partijen, incl EZ, hebben toegezegd hierop te 
zullen reageren.

Ik heb in het document met geel en tekstballonnen de eerste opmerkingen die we hadden ingevoegd.
Het punt wat ik specifiek met je heb besproken vind je terug op pl, eerste alinea onder "DE VERHOUDINGEN...".

■1
Dank alvast.

Mr. .. I
Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken | 
Bezuidenhoutseweg73 I 
2594 AC Den Haag | Den Haag 
Tel:070-: e-mail: ; g)minez.nl



8.54
Van;
Verzonden:
Aan:
Onderwerp;
Bijlagen:

Hoi

woensdag 17 mei 2017 17:34

Reglement Commissie Geschillenbeslechting
Opmerkingen bij Reglement Commissie Geschilienbeslechting.docx

Ik heb het reglement bekeken en vond het er in het algemeen duidelijk uit zien. Wel vielen me een paar zaken op bij 
bepaalde artikelen, deze heb ik op een rijtje gezet in het bijgevoegde document.

Groet,



^.o
I

^'--J
i; 8.55
;Van:
Verzonden;
Aan:
CC:
Onderwerp:

donderdag 18 mei 2017 10:57

RE: concept geschillencommissie handelspraktijken

Dank i ' ;
je antwoord bevestigt de vrees die ik al had. 
Het gaat een vervolg krijgen. ' liHi:

si'

Graag hebben we dus iemand van WIZ waarmee we een afspraak kunnen plannen. 
Gr,

Van: )
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 17:25
Aan: ).
CC:
Onderwerp: RE: concept geschillencommissie handelspraktijken 
Ha i e,
Hierbij even een eerste reactie op je vraag. ,

^i»ïv

Wp

■#

Groet,

:'-P'

Ï-j
r*|»

..

. : :sS

Van:
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 14:58
Aan:
CC:
Onderwerp: concept geschillencommissie handelspraktijken 
Ha
Hierbij het concept van de opzet voor de geschillencommissie, zoals in de stuurgroep eerlijke handelspraktijken 
AGRO van vandaag is geagendeerd door FNU, CBLen LTO. Alle partijen, ind EZ, hebben toegezegd hierop te 
zullen reageren.
Ik heb in het document met geel en tekstballonnen de eerste opmerkingen die we hadden ingevoegd.

;pi

Dank alvast,

Mr.
Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken | 
Bezuidenhoutseweg 73 |
2594 AC Den Haag | Den Haag
Tel:070- I e-mail: @minez.nl



8.56
Van:
Verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp;

woensdag 24 mei 2017 10:53

RE: geschillencommissie Handelspraktijken

Hoi
Maandag lukt mij niet. Dinsdag wat later in de middag zou ik kunnen. Dan kan ik in de ochtend de stukken 
doorlezen. Dit is wel ingewikkeld en moet goed doordacht worden.
Hartelijke groeten.

Van:
Verzonden: woensdag 24 mei 2017 10:41
Aan:
CC: .
Onderwerp: RE; geschillencommissie Handelspraktiiken 
Ha
Goed om het hier volgende week over te hebben. We willen toch eigenlijk voor 1 juni input leveren aan LTO, FNLI

Om tochnog voor 1 juni te kunnen reageren: zie jij ruimte op maandag of (liefst) dinsdag?
Om het gesprek een beetje in te kaderen: we hebben het nog niet over de instelling van een commissie door EZ.

Over de stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit CBL, LTO en FNLI. Formeel zijn we geen lid van de stuurgroep. De stuurgroep kent 
geen instelling(sbesluit), maar over samenstelling is gecommuniceerd door de leden van de stuurgroep zelf en 
door E2 in Kamerbrieven. We zijn op zoek naar een methode om onze huidige activiteiten te continueren

Over de Commissie
We willen de het instellen van de geschillencommissie graag van de grond doen komen, 

onder de Su'urgrï^' gevolg. De commissie moet volgens dat voorstel hangen

Is ::1E

:lv ilsïf
.itlÉll'

Gr,

Van: .rj
Verzonden: woensdag 24 mei 2017 9:40
Aan: ttC-;';'',
Onderwerp: geschillencommissie Handelspraktijken 
Ha

was me voor!
I^k ben er deze week niet meer. Zullen we volgende week donderdag een afspraak maken om het e.e a te 
bespreken? Dan kan ik de stukken begin van de week eerst even bekijken.

van FEZ ook even betrekken?
Hartelijke groeten,



iG..^'’S:'- 8.58
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hoi

Naast kan ook
van dit onderwerp.

Groet,

maandag 12 juni 2017 11:36
:fX.'■' '-rV.' '
RE; Geschillencommissie handelspraktijken

j|GG worden betrokken om met jullie mee te denken. is al op de hoogte

Van:
Verzonden: maandag 12 juni 2017 10:59
Aan:
Onderwerp: Geschillencommissie handelspraktijken

Wij hebben iemand nodig van W3Z die met ons mee kan denken over het volgende.

Een paar jaar geleden hebben in de agrofood sector een pilot gestart over de klachten van vermeende oneerlijke 
handelspraktijken. De bedoeling was dat partijen zelf een gedragscode zou opstellen en proces voor het oplossen 
van problemen zou inrichten. Voor die pilot was een stuurgroep ingericht waarin CBL, FNLI, LTO en EZ deel in 
namen. Vorig jaar laaide dit onderwerp weer op n.a.v. vermeende oneerlijke handelspraktijken van Ahold / 
Delhaize in relatie tot haar leveranciers. Als gevolg daarvan is stuurgroep weer actief geworden. Gebleken is dat 
de procedure voor het oplossen van problemen niet goed werkte omdat er nog veel onduidelijkheden waren en er 
ook niemand was die uiteindelijk de knoop door kon hakken.

V - ^ :;|lj

3e partijen willen graag dat EZ een actieve rol blijft houden; niet zo 
zeer in de geschillencommissie maar in de bestaande stuurgroep. "Sirr

i|:

Als bijlage heb ik het voorstel voor de geschillencommissie toegevoegd waarin ook in wordt gegaan op de relatie 
met de stuurgroep.

Gr.

Directeur Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken

T; 070 i:
M;06 ;



.............. Lis'.

8.59
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

@cbl.nl>
dinsdag 13 juni 2017 10;18

RE; concept outline commissie geschillenbeslechting

Opvolgen
Voltooid

Beste

Dank voor het uitzoeken en voorlopige antwoorden. Helaas niet zeer bemoedigend maar we moeten maar eens 
kijken hoe we er invulling aan geven. Een vraag die ik daarbij heb is hoe marktdekking in relatie tot 
hetrogeniteit/homogeniteit van een groep wordt beoordeeld. Maw naarmate een groep homogener is qua 
marktsegment, is dan is er sneller sprake van kartelvorming of afgestemd gedrag in geval van een geaggregeerde 
klacht? Hoe wordt de (relevante) markt gedefinieerd door de mededingingswet/ACM in dit geval.

Wij hebben volgende week onze ALV. Dan leggen we het concept van de geschillencommissie voor.
We moeten nog een slag maken om het geheel in lijn te brengen met het Supply Chain Initiative. Dat betekent 
o.a. dat de anonimiteit van alle betrokken partijen gedurende het gehele proces gewaarborgd is. Dit moeten we 
nog een keer goed beschrijven en borgen in de werkwijze en opdracht naar de te vormen commissie.
Verder moeten we nog naar wat openstaande vragen kijken zoals samenstelling en stemverhouding van de 
commissie, reactietijd op klacht, fysieke gang van zaken tijdens een zitting, artikel 15 Remedie.

Groet, I 'k'/ '

Met vriendelijke groet.

Directeur

070

©passievoorfood
©desupermarkt

Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Plaza

Structureel #voedselonderwijs voor ieder kind. 
Heb ji] de petitie ai getekend? 

www.voedselonderwijs.nl
15/OEÖSaONDERpSVpO^RiEOEïfKÏND
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“■■" '1

ËMhËS

Van: ;w^ @minez,nl]
Verzonden: maandag 12 juni 2017 13:49
Aan:
CC;
Onderwerp; concept outline commissie geschillenbeslechting 

Goedemorgen en

Vanuit EZ zouden wij nog terugkomen op 2 punten t.a.v. de concept outline geschillenbeslechting: 

- Mededingingsaspecten: Op het punt van geaggregeerd klagen werd een spanning met het
rp^^r^^arfin^i^nçro(-ht noTÏon /"»H-iL'ol "7 liH 1 '^oar> »/-i« -:j. «\

^>;m:Më.?s$
;||

\:lËi

Sfè

- «o/ EZ: We zouden nog terugkomen over de precieze afbakening van de (formele) rol van EZ in de 
stuurgroep. Aangezien de stuurgroep in het voorstel de geschillencommissie benoemt levert dat wat 
complicaties op met overheidskaders voor Instelling overheidscommissies. Hoop theoretisch juridisch 
gedoe, maar we proberen nu i.o.m. WJZ een werkbare invulling voor te stellen. Daar komen we zsm op 
terug.

Is er overigens al een nieuwe versie van de outline?

Groet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 & - 0 M: ©minez.nl

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



■ This message may contain information that is not intended for you. If you 
. ' are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
^,are requested to inform the sender and delete the message, 
r -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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8.66
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@lto.nl>
vrijdag 23 Juni 2017 13:46

RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting

Donderdagnamiddag (na 15.30),zou kunnen. Ik ben dan al bij EZ,

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)6

From:
;TfXÆ=tS*WÎ|».ï.;,î

c-^arrrir?«aa*’ÄC.- >-i -

r Sent: 23/06/2017 13:36
''To:.' .

Cc:
Subject: RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting

Ik ben woensdag en donderdagmiddag beschikbaar. Hoor graag.
Met vriendelijke groet,

M 06
Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.ni 
Van: > ©cbl.nl]
Verzonden: vrijdag 23 juni 2017 10:49
Aanr-^^A/V^
CC:
Onderwerp: RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting 
Prima,
Volgende week proberen? Woensdag of donderdag?
Groot,

I Met vriendelijke groet.

Directeur

flzfl
caipassievoorfood 
©desupermarkt

Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Plaza'.

Structureel #voedseIonderwtjs voor leder kind. 
Heb jij de petitie al getekend?

www,voedselonderwijs.nl. ^
ÄDSE10NDERWUS
VOQRiroEîrKIND

..:ÉS» 4 ■
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O'

DISCUIMËR
Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, 
gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden, Indien u niet de 
bpogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve 
niet toegestaan. In geval van onjuiste, adressering wordt u verzocHt zo spoedig mogelijk contact 
op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmtddellijke verwijdering 
van dit bericht uit uw systemen. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. 
Voor de door u ontvangen Inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en 
evenmin kunt u er rechten a"an ontlenen.
DISCLAIMER
Van:

:@cbl.nl>:
Verzonden; aor^rdag 22 juni 2dl^ 9:33

Onderwerp'^E^Mlne Commissie 

Beste allen,
Dank j ml
WelÜGht-goed om in-de komende weken even bij elkaar te-komen om in^détalf door të'felsfvböfsténih 
te lopen? ' ■ - ■
Met vriendelijke groet, '

nrnlssleGescniilenbeslechting

Praat mee öveFde teekómst van ons eten en drinken op www.nederlan^oedselland.nl 
Van;;
Verzonden; woensdag 2l juni 2017 17732 

‘ Aari; : . 1

CC:

~^cbLnl>;

jOnderwerp: Outline Commissie GesS ï>mlnez.nl> 
llenböfechting

.ïs^yr.



’.i-'

■■■vl

Groet,

't)it bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u 
^-hiet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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8.69
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste mensen,

@cbl.nl>
maandag 24 juli 2017 14:11

RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting 
Outline Commissie Geschillenbeslechting_mjjuli 17.docx

Zoals tijdens de laatste meeting hierover is afgesproken, hierbij het aangepaste document nav de discussie.
Zoals afgesproken heb ik alle aanbevelingen en aanpassingen van ; geaccepteerd, met name met het oog op 
een zuivere procedure vanwege de betrokkenheid van EZ bij de Stuurgroep.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet.

Directeur

07C

@passievoorfood
@desupermarkt

Op bezoek bij het CBL ? U kunt parkeren op parkeerplaatsen 'Platform Plaza

Structureel #voedselonderwijs voor ieder kind. 
Heb ji] de petitie al getekend?

www.voedselonderwijs.nl
HOEDSELONDERJJiS
VpEOTRKIHD

id« ijttRermarki'I
cetitraoMfi dB

feeftéèn beeld van tïè ontwikkelingen in de 
levensmiddelenbranche ende werkzaamheden 

-van het CBL. Klik hierom naar de online brochure te gaart.



^rVerzonden: donderdag 22 juni 

■CC: '
Onderwerp: RE; Outline Commissie Geschiilenbeslechting

Beste

©minez.nl]

Dat lijkt me een uitstekend plan. Ik weet niet of er ook al (tekst)voorstellen zijn vanuit CBL of LTO die dan ook 
meteen besproken kunnen worden.

Aangezien ik de pen heb gehanteerd vanuit EZ, zal ik vanuit EZ aanschuiven.

Wat heeft jullie voorkeur? Dat ik een overleg regel op een door jullie aangegeven moment? Of dat (een van) jullie 
dat doet op het moment dat alle opmerkingen zijn verzameld?

Hartelijke, groet,

»Mr. ________
Directfë Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken | 
Bezuidenhoutseweg 73 |
2594 AC Den Haag | Den Haag
Tel: 0701 e-mall: minez.nl

Aan:

- ______Ondemerp; RETo^meCommissie Geschillenbeslechting 

Beste allen,

kWellicht goed om in de komende weken even bij elkaar te komen om in detail door te tekstvoorstellen 
l^^te lopen?

Met vriendelijke groet.

M 06

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.nl

minez.nl)

‘Cbl.nl>:

Van: '
Verzonden: woensdag 
Aan: ■ 8

@ltd.nT>
jum 2017

Onderwerp: Ö^^^^^ómmissie ^Æ: minez.nl>
ifferibeslechting

Beste

■ .r

lli
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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 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 abusieveiijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te 
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakeiijkheid voor schade, van weike aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het eiektronisch 
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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8.70
Van;
Verzonden:
Aan;
CC:
Onderwerp;

donderdag 31 augustus 2017 9:41

Signaal Grolsch over inkoopmacht retail

Dag heren van de oneerlijke handelspraktijken,

Gisteren spraken en ik met Grolsch over de verhoudingen op de biermarkt, toegespitst op de horeca. In de
staart van het gesprek stipte ■ sales directeur bij Grolsch, uit eigen beweging aan dat enkele van de
grote retailorganisaties (Jumbo, AH/Delhaize, Sligro, UDL, ALDI) wel erg voortvarend gebruik maken van hun 
inkoopmacht. Zo is AH/Delhaize na de fusie ook bij Grolsch op bezoek geweest om te 'vragen' om een fusiebonus 
van 1,5/o op lopende contracten. De repliek van Grolsch dat zij zich helemaal niet op de markten van Delhaize
vS gemaaS^bU FNU^^^' G^'^ch heeft hier overigens ook melding

De heren snapten overigens heel goed dat bij nieuwe contracten er stevig onderhandeld mag worden, maar ze 
wilderi slechts het signaal geven dat het spelletje wel steeds agressiever gespeeld lijkt te worden fbv. door 
lopende contracten open proberen te breken).

Niets nieuws voor jullie lijkt me, maar ik geef het toch maar even door voor jullie beeldvorming. Op verzoek kan 
Ik de contactgegevens van doorgeven, hij staat altijd open voor verdere toelichting.

Groet,

Beleidsmedewerker

Directie Mededinging en Consumenten 
DG Energie, Telecom en Mededinging 
Ministerie van Economische Zaken

Tel: (070)
Mobiel: 06
E-mail:. @minez.nl



___ ___________ _____________ ___________ ____________ _______________________ __________________ ___________________ _____ _____ ____________________v„^-,..,................... ...........................;■'

S: 8.71
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 29 september 2017 9:28

RE: Akkoord met volgende aanpassingen
Reactie op de consultatie over het verbeteren van de voedselvoorzieningsketen 
28-9-2017 Opm docx

Deze dus?

Van:
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 9:26
Aan:
Onderwerp: RE: Akkoord met volgende aanpassingen

Volgens mij was dat de versie die fk uiteindelijk voor heb gelegd.

Van:
Verzonden: vrijdag 29 september 2017 9:21 
Aan: )
Onderwerp: RE: Akkoord met volgende aanpassingen

Dank , ik neem aan ook met de opmerkingen van ?

Van:'
Verzonden: donderdag 28 september 2017 17:33
Aan:
Onderwerp: RE: Akkoord met volgende aanpassingen 

vond het stuk goed,

Van;
Verzonden: donderdag 28 september 2017 12:23
Aan:
Onderwerp: Re: Akkoord met volgende aanpassingen 

Ißedanktl

FNLI, NAJK en Natuurmonumenten zijn morgen aanwezig, 
dus telefonisch in de middag.

Ik bel vanmiddag nog even met 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 28 sep. 2017 om 12:19 heeft

belt nog even achter CBL aan, LTO spreken we 

want die had vragen over deelnemers en opzet ...

@minez.nl> het volgende geschreven;

Dank.
Nee, nog niet helemaal. Ze kijkt nog naar de tekst. De pdf had ze nog geen opmerkingen op.

Van: eï;;..
Verzonden: donderdag 28 september 2017 12:18
Aan:
Onderwerp: Akkoord met volgende aanpassingen 

Hallo

akkoord met de reactie op de consultatie met de aanpassingen die je in de bijlage kunt 
vinden. In de enquete zelf hebben we nu bij markttransparantie een aantal kruisjes verschoven



•■•■•J 
1

f-
;;:.:Van:

Verzonden;
Aan:
CC:
Onderwerp:

8.72

vrijdag 29 september 2017 16:52

:^r; ; ~
RE; Bijpraten

ênïïo“uur.“'"'’“"'' "" "< 1=^" “S flexibel,

https.7/www.coffeecompanv.nl/locations/Drin5es-heatrixlaan-fi74/

Met vriendelijke groet,

M 06

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoed5elland.nl

Ve™n3|;:-vrljd,g zSTeàember 2017 15r49’ 

CC

5iminez.nl]

Onderwerp: Bijpraten 

Beste

J:;^inez.n|>

^ was vanochtend goed je gesproken te hebben. Sowieso hadden »en ik het idee opgevafom binnenkort

Ju kon volgende week vrijdag, als ik me niet vergis. Ik zou dan ook kunnen. Hoe laat schikt het? Dan plan ik het

van ^is dan ergens lekkere koffie te gaan drinken. Mocht jij tussen EZ en de FNLI daarvoor tips hebben 
dan houden we ons aanbevolen. Anders prikken wij een locatie. ^ '

lijattelijke groet.

Verstuurd vanaf mijn iPad
informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen 
?prS ï 9®®^ 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
Z"stllZV.T rJl delete the message
d-ansmlsliol of messies ^ resulting from the risks inherent in the electronic



Van:
Verzonden;
Aan;
CC:
Onderwerp;

-"'------------ -- ‘ -- ' _r - --

i
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8.73
vrijdag 17 november 2017 14:14

Politico over OHP

Sngaanïe^OnK.^'^^ FNLI-koepel) is dus blijkbaar geswitched en dringt blijkbaar dus aan op regelgeving 

Ik heb geen inbreng van FNLI kunnen vinden.

SfntoÄt Ikt^draîlchter nog n"s van 

Is dat soSféeTgoed" """ ""

Gr,

UTPs CONSULTATION CLOSES TODAY: The European Commission’s consultation on new supply 
chain legislation closes today. The aim was to gather views from businesses, governments and other 
interested parties on planned rules from Brussels to tackle so-called unfair trading practices (UTPs) such as 
canceled contracts, or late payments. Farmers, complaining that buyers boss-them around and force down 
pnces, have long pressed for EU-wide rules as a corrective measure to the clout of multimillion-euro 
businesses. Agnculture commissioner Hogan has already mostly prejudged the final result of the 
consultation - squarely blaming retailers for the problem and suggesting he would propose legislation.

I'*°^by FoodDrinkEurope on Thursday 
roundly pitched erstwhile allies and said food manufacturers are negatively impacted by supermarkets too
Pointmg to an ^dushy study, the lobby argued that coming legislation should not limit itself to farmers but 
a so consider that food makers fall victim to “manifestly unfair practices” from “poweriul European retail

f ■” ^etro^'^dve contract changes cut profits, which hnpacts the capacity of
^ l^st year, FoodDrinkEurope_ped that there was no need for EU-wide UTP legislation because of the unique setups of different ^ 

national markets — the same argument favored by the retail lobby.

spokeswoman said the lobby had U-tumed because 
of a failure to solve UTPs usmg voluntary dispute-settlement mechanisms, and because large manufacturers 
are the victuns of UTPs themselves. She added that the change of heart also had to do with “the fact that EU 
legislation is coming and this legislation needs to address UTPs all along the chain.”

recommended that truly solving unbalanced food-chain power 
dations requires pnce transparency — for all actors. Food manufacturers are deeply opposed to this 

however, more or less arguing that people would get the wrong idea, which wouldn’t account for theVact 
that product transformation adds value, or that companies take on risk. But critics suspect food 
mmufacturers take the largest share of the pie in the food chain and that companies are wary of flaunting
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 29 november 2017 11:58

stand van zaken geschilcommissie OHP

©fnli.nl'

Beste en

Het is enige tijd geleden dat we elkaar spraken en er is in de tussentijd veel gebeurd. Zoals een consultatie van 
de Europese Commissie en een regeerakkoord met een passage over OHP. Aan dat laatste gaan wij de komende 
tijd met de collega's van LNV vorm geven.

Daarnaast is aankomende week de begrotingsbehandeling van LNV.

Twee vragen:
- Voor de begrotingsbehandeling willen we graag weten wat de laatste stand van zaken is omtrent de

geschillencommissie. Kan een van jullie dat aangeven? Dan geven wij die informatie door aan de collega's van
LNV.
Voor de ontwikkelingen met betrekking tot het regeerakkoord (en EU-ontwikkelingen), willen 
voorstellen eens af te spreken. Zal ik hier iets voor inplannen?

Hartelijke groet,

en ik

Mr.
Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 
Bezuidenhoutseweg 73 |
2594 AC Den Haag |
Tel: 070 I e-mail: (53minez.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

p.
woensdag 29 november 2017 12:11

Inkorting factsheet OHP - LVR - AO
07a. FTS AOB Positie van de boer en OHP def.docx

Hi

Op verzoek hierbij een ingekorte versie van de factsheet. Hij staat op de t-schijf. Wat betreft de spreeklijn ik heb 
het puntje van het RA laten staan, maar volgens mij kan dat er in principe uit.

Mocht je nog opmerkingen hebben, dan weetje mij te vinden.

Groet,
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FACTSHEET

Diversen; Positie van de bóer in de keten efi 
oneeriijke hânmiêftràkiüken

C

Kern
• Slowakije zal aandacht vragen voor de implementatie van de Raadsconclusies van december 

2016 over het verbeteren van de positie van de boer in de voedselvoorzieningsketen.
• De Europese Commissie heeft augustus jl. een consultatie geopend om gevolg te geven aan deze 

Raadsconclusies. Hierop vooruitlopend heeft Commissaris Hogan op 6 oktober jl. al aangegeven 
een wetgevingsvoorstel op te stellen om oneerlijke handelspraktijken (OHP's) aan te pakken.

• Nederland is geen voorstander van EU-wetgeving op dit punt. Nederland pleit er voor dat de 
Europese Commissie, in lijn met de Raadsconclusies de onderliggende aanbevelingen van de 
Agricultural Markets Taskforce (AMTF), duidelijkheid biedt over de spanning tussen de 
mededingingswetgeving en de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
biedt voor producenten om zich te organiseren.

• Er Is nog geen achtergronddocument beschikbaar.

Achtergrond en stand van zaken
• In november 2016 presenteerde de AMTF onder leiding van oud-landbouwminister Cees Veerman 

het eindrapport, waarin zij aanbevelingen doen om de positie van de boer in de 
voedselvoorzieningsketen te verbeteren.

• Het rapport bevat aanbevelingen over het verbeteren van markttransparantle en bestaande 
risicobeheersinstrumenten, het stimuleren van het gebruik en de ontwikkeling van 
termijnmarkten, het afdwingbaar maken van geschreven contracten, het verbeteren van de 
toegang tot financiering, het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken (OHP's) met Europese 
wetgeving en het versterken van de samenwerking tussen landbouwers door de uitzonderingen 
op de mededingingswetgeving die in het GLB zijn opgenomen te verduidelijken en aan te passen. 
Ook bevat het rapport een hoofdstuk met overwegingen voor het GLB na 2020.

• Vervolgens zijn onder Slowaaks voorzitterschap tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 
13 december 2016 Raadsconclusies aangenomen over het verbeteren van de positie van de boer 
in de keten. In de Raadsconclusies wordt de Europese Commissie o.a. gevraagd een 
effectbeoordeling uit te voeren met het oog op het voorstellen van een EU-wetgevingskader of 
andere, niet-juridische maatregelen om OHP's te bestrijden. De Europese Commissie wordt 
verder opgeroepen juridische duidelijkheid te verschaffen voor een beter begrip en gebruik van 
de landbouwspecifieke derogaties (uitzonderingen) van mededingingswetgeving voor 
producentenorganisaties.

• Om gevolg te geven aan deze Raadsconclusies heeft de Europese Commissie half augustus jl. een 
consultatie geopend over de verbetering van de voedselvoorzieningsketen. De consultatie, die 
open was tot 17 november jl., richtte zich op oneerlijke handelspraktijken, markttransparantle en 
value shar/ng-overeenkomsten.

• Vooruitlopend op de uitkomsten van deze consultatie heeft Eurocommissaris Hogan tijdens een 
toespraak aangegeven een wetgevingsvoorstel op te stellen om OHP's te bestrijden.

Nederlands standpunt
• Nederland heeft in december 2016 een appreciatie van het AMTF-rapport naar de Kamer gestuurd 

(Kamerstuk 28 625, nr. 239). Nederland heeft ook een reactie ingediend op de consultatie, die 
van tevoren op haar verzoek aan de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 22 112 nr. 2399). De Karher 
heeft niet op deze reactie gereageerd. Over deze consultatie is gesproken met FNU, NAJK, LTO 
en Natuurmonumenten. Voor dit gesprek waren ook CBL en Consumentenbond uitgenodigd, maar 
zij hebben besloten niet deel te nemen.

• Nederland vindt het versterken van de weerbaarheid van de boer in de keten belangrijk en hecht 
veel waarde aan de aanbevelingen van de AMTF en de Raadsconclusies. Nederland staat voor een

AO Landbouw- en Visserijraad 6 december 2017 
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marktgeoriënteerde Jandbouw en vindt het de verantwoordelijkheid van de agrariër zelf om zich 
te weren tegen risico's. De overheid kan de agrariër wel faciliteren in het nemen van deze 
verantwoordelijkheid en de AMTF doet daartoe interessante aanbevelingen. Het merendeel van de 
aanbevelingen werd in de appreciatie dan ook gesteund, zoals de verdere ontwikkeling van het 
gebruik van risicobeheersinstrumenten en de verbetering van markttransparantie.

• Nederland vindt de door de AMTF voorgestelde Europese wetgeving om OHP's aan te pakken 
echter overbodig en vreest dat deze negatieve effecten zal hebben op de initiatieven die in 
Nederland, maar ook in andere lidstaten, al zijn ontwikkeld. Bovendien komen OHP's in Nederland 
niet veelvuldig voor en is de lijn tussen stevig onderhandelen en OHP's diffuus.
Nederland faciliteert met een stuurgroep (FNLI, LTO, CBL) van een pilot over OHP's in de 
agrofoodsector al een vrijwillige dialoog om OHP's bespreekbaar te maken waarbij ook het 
initiatief wordt genomen tot het opzetten van een commissie voor geschillenbeslechting.
Europese regelgeving kan dit initiatief en het vertrouwen dat ketenpartners in de tussenliggende 
periode hebben opgebouwd, schaden. Ook zet Nederland vraagtekens bij de (kosten)effectiviteit 
van nieuwe Europese wetgeving. De machtsverhoudingen en de structuur van de voedselketen in 
lidstaten verschillen sterk in mate van concentratie, grootte en efficiënte van de verschillende 
spelers. Het is daarbij de vraag of een onafhankelijke nationale autoriteit, als alternatief voor 
zelfregulering, in staat is de mogelijke terughoudendheid bij de melder weg te nemen.
Nederland heeft tijdens de voorbereidingen van de Raadsconclusies In de LVR vorig jaar en in de 
reactie op de consultatie dan ook steeds gepleit voor een impactanalyse van Europese wetgeving 
en andere (nationale) maatregelen.

• Het AMTF-rapport constateert daarnaast spanning tussen de mededingingswetgeving en 
uitzonderingen daarop in het GLB, waardoor producenten niet optimaal gebruik maken van deze 
mogelijkheden. Nederland pleit ervoor dat de Europese Commissie daarover duidelijkheid biedt. 
Samenwerking is namelijk een belangrijk instrument om de positie in de keten te verbeteren.
Deze verduidelijking kan mogelijk ook iets betekenen voor het tot stand laten komen van 
collectieve duurzaamheidsacties, waarvoor bestaande mededingingsregels als knellend worden 
ervaren. Nederland is erin geslaagd dat de Raadsconclusies de Europese Commissie vragen deze 
duidelijkheid te bieden. De consultatie ging hier echter niet op in. In de reactie geeft Nederland 
dan ook aan dat deze afbakening te beperkt is en dat Nederland ervoor pleit dat de Europese 
Commissie duidelijkheid biedt over de spanning tussen de mededingingswetgeving en de 
samenwerkingsmogelijkheden die het GLB biedt.

• Zoals in de Kamerbrief over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB (Kamerstuk 28 
625, nr. 247) Is aangegeven, is het versterken van de positie en weerbaarheid van de boer in de 
keten (goeddeels langs de lijnen van de AMTF-aanbevelingen) ook een belangrijk onderwerp in de 
GLB-hervormingen. Nederland vindt het dan ook belangrijk dat de uitkomsten van de consultatie 
bijdragen aan de hervorming en bijbehorende wetgevingsvoorstellen van het toekomstig GLB.

• Een aantal passages uit het Regeerakkoord hebben betrekking op de bestrijding van OHP's en 
mogelijkheden tot samenwerking. EZK (verantwoordelijk voor de Mededingingswet en ACM) en 
LNV zullen gezamenlijk bestuderen hoe nadere invulling kan worden gegeven aan deze passages. 
Daarbij zal rekening gehouden worden met de Europese kaders en de al lopende initiatieven.

Krachtenveld
Nationaal
• Naar aanleiding van het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Geurts "Een eerlijke 

boterham over het versterken van de voedselketen" van 19 december jl. zijn vier moties 
aangenomen. De moties verzoeken de regering o.a. om mededinging in relatie tot 
maatschappelijke baten zoals milieu en dierenwelzijn onderdeel te laten zijn van het nieuwe GLB. 
Op 13 oktober jl. is een brief naar de Kamer gestuurd over de uitvoering van deze moties 
(Kamerstuk 34 004, nr. 29). Tijdens het notaoverleg is het voorstel van een 
voedselscheidsrechter t.b.v. de bestrijding van OHP's ook besproken. Moties die hierover werden 
ingediend zijn destijds echter niet aangenomen.

AO Landbouw- en Visserijraad 6 december 2017 
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• Tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 heeft de TK n.a.v. het AMTF-rapport een motie van 
Geurts c.s. aangenomen die de regering verzoekt, proactief te pleiten voor verduidelijking en 
verruiming van de mededingingsregels en de aanbevelingen van de AMTF tot Nederlandse inzet te 
maken bij de onderhandelingen voor de komende hervorming van het GLB.

Europees
• Tijdens de besprekingen over de Raadsconclusies eind vorig jaar waren lidstaten verdeeld over de 

aanpak van oneerlijke handelspraktijken. Een aantal landen waren expliciet voor Europese 
wetgeving om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden, o.a. Litouwen, Slovenië, Roemenië, 
Hongarije, Polen, Kroatië, Tsjechië en Letland. Denemarken en Zweden waren net zoals 
Nederland expliciet tegen en hebben gepleit voor een impactassessment. Frankrijk en het VK 
waren geen voorstander van de voorstellen van de AMTF. Zij zijn vooral bang dat het Europese 
wetgevingskader hun eigen wetgeving en initiatieven zal ondermijnen. Duitsland pleitte voor een 
Impactanalyse van alle aanbevelingen van de AMTF.

• Het Europees Parlement heeft in juni 2016 een resolutie aangenomen waarin de Europese
_ Commissie wordt gevraagd om met wetgeving te komen voor oneerlijke handelspraktijken.

• Vooruitlopend op de uitkomsten van deze consultatie heeft Eurocommissaris Hogan op 6 oktober 
In een toespraak aangegeven een wetgevingsvoorstel op te stellen om oneerlijke 
handelspraktijken aan te pakken. Naar aanleiding van deze toespraak heeft EuroCommerce 
(Europese Koepelorganisatie voor bedrijven in de detailhandel, groothandel en 
internationale handel) een brief gestuurd aan Eurocommissaris Hogan waarin zij kritische 
vraagtekens zetten bij de argumenten die Hogan gebruikt en de conclusie die daaruit volgt.

Spreeklijn AO
• Het versterken van de weerbaarheid van de boer in de keten is van groot belang.

• Nederland hecht veel waarde aan de aanbevelingen van de Agricultural Markets Taskforce (AMTF) 
en de Raadsconclusies die daarover zijn vastgesteld. Nederland waardeert dan ook de consultatie 
over het verbeteren van de voedselvoorzieningsketen om hier gevolg aan te geven.

• Nederland is geen voorstander van Europese regelgeving op het gebied van oneerlijke 
handelspraktijken. Dit kan nationale initiatieven schaden en de effectiviteit van dergelijke 
regelgeving is twijfelachtig.

• Het Is belangrijk dat primaire producenten de mogelijkheid hebben om samen te werken. De 
AMTF constateerde dat er onduidelijkheid is over de spanning tussen de mededingingsregels en 
de uitzonderingen van het GLB daarop, waardoor de mogelijkheden om samen te werken niet 
optimaal gebruikt worden. Hef is van belang dat deze duidelijkheid door de Commissie wordt 
geboden. De consultatie die de Commissie heeft geopend doet daar tekort.

• Ik zal ervoor pleiten dat de Europese Commissie, in lijn met de aanbevelingen van de AMTF en de 
Raadsconclusies, die duidelijkheid alsnog biedt.

• [Het Regeerakkoord bevat hierover ook een aantal passages zoals het aanpakken van verstoorde 
marktmacht in de voedselketen, en het -nog meer- mogelijk maken van samenwerking in de 
keten. Mijn ministerie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bestuderen deze 
passages en kijken hoe hier verder invulling kan worden gegeven.]

AO Landbouw- en Visserijraad 6 december 2017 
Diversen; Positie van de boer in de keten en oneerlijke handelspraktijken
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fVan:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp;

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus;

8.76
;@fnli.nl>

donderdag 30 november 2017 16:01

RE: stand van zaken geschilcommissie OHP

Opvolgen
Voltooid

■.SMSù

Beste

Goed idee om binnenkort bij jullie langs te komen.

Wat betreft de geschillencommissie het volgende: CBL en FNLI hebben overeenstemming bereikt over 
de werking van een geschillencommissie onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter De 
procedure daarvan staat in principe ook op papier, De laatste concept-versie hiervan is ook aan LTO 

I? beschikking gesteld. Uitgangspunt blijft dat wij ons committeren aan de Principles van het Supply 
•- . Chain Initiative en dat de Nederlandse procedure voor geschillenbehandeling zoveel mogelijk 

aansluiting zoekt bij het Framework, waarvan de aangepaste versie deze dagen definitief wordt 
vastgesteld, naar ik verwacht.

Wat ons betreft bespreken we een en ander spoedig met jullie.

Met vriendelijke groet,

M 06 :

Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedselland.nl

@minez.nl1
Verzonden: woensdag 29 november 2017 11:58
Aan;

kCC: ;»s£

Onderwerp: stand van zaken geschilcommissie OHP 

Beste en

Daarnaast is aankomende week de begrotingsbehandeling van LNV.

Twee vragen:
- Voor de begrotingsbehandeling willen we graag weten wat de laatste stand van zaken is omtrent de

geschillencommissie. Kan een van jullie dat aangeven? Dan geven wij die informatie door aan de collega's van

- Voor de ontwikkelingen met betrekking tot het regeerakkoord (en EU-ontwikkelingen), willen en ik
voorstellen eens af te spreken. Zal ik hier iets voor inplannen?

Hartelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat )



'Bezuidenhoutseweg 73 |
1^594 AC Den Haag |
. rTel:070- | e-mailM 3mlnez.nl

I ïOit 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.

o
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ïVan:
Verzonden;
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 2 oktober 2017 15:41

R£: Kamerbrief afhandeling moties 
DOMUS-#17154197-vl-
Afhandeling_moties_naar_aanleiding_van_Notaoverleg_naar_aanieiding_van_deJniti
atiefnota_van_het_lid.DOCX

Dank) Zie in de bijlage nog een paar kleine tekstuele dingen in de brief.

De nota en brief komen via de gewone parafenroute bij terecht?
' ' ' Groet,

Van:
Verzonden: maandag 2 oktober 2017 15:07
Aan:

Onderwerp: Kamerbrief afhandeling moties 

Beste allen,

Er is inmiddels akkoord van EC en ANK op de teksten en het lijkt mij goed deze Kamerbrief z.s.m. de lijn in te 
doen. In de bijlagen de meest recente versie.

-

^In de bijlagen treffen jullie ook de oplegnota.
’ X.:': .. V':.

■- ,V :

Alvast bedankt!

Groet,

X’;
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 oktober 2017 14:18

RE; OHP; CBL en FNU

Van: 4
Verzonden: woensdag 25 oktobe“r 2017 13:57
Aan: -

O

CC;
Onderwerp: ÖHP; CBL en FNLI 

HaiS

4 _

Afijn, wordt vervolgd, 

Gr.
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‘Van:
‘Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

woensdag 20 december 2017 14:05 
Secretariaat MC

FW; geschillenprocedure
Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17.docx; 1. COMPCORE03917E 
- FOR COMMENTS - Draft Supply Chain Initiative (SO) n.,..pdf

Opvolgen
Voltooid

Ha dames,

Zouden jullie morgen in de agenda van hierover een half uurtje met " en mij willen (nruimen? 

weet sinds vrijdag dat de outline die is bijgevoegd onderweg is.

Dank alvast,

Van: @fnli.nl1
Verzonden: woensdag 20 december 2017 9:17

Onderwerp: geschillenprocedure 

Beste

Het ligt niet aan je Outlook, hierbij de beloofde documenten.

Groet, ^

FNLI
ffOERADE WEDERIANOSE 
LEVENSMIOOEUN INOUSIRIE

.ri',

s

iï-'

Adjunct directeur 
T +31 7C 
M +31 6

www.fnn.nf
e-maH dlsclalrn^r
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Van:

? Verzonden: 
Aan:

Onderwerp:

@fnli.nl>
vrijdag 22 december 2017 15:50

fäX... -lî:,- , . ’".SR’

RE; Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17 (2).docx

Iedereen dank en goede dagen gewenst!
Mooi dat de concept-procedure in ieder geval ook wat jullie betreft een goed startpunt biedt verder te 
gaan.

Met vriendelijke groet,

M 06
Praat mee over de toekomst van ons eten en drinken op www.nederlandvoedseHand.nl
Van: a.minez.nl]
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 15:19
Aan:'I
Onderwerp; RE: Outline Commissie Geschilienbeslechting november 17 (2).docx 
Benieuwd wat de Commissie/COMP vindt van het Franse experiment...
Fijne feestdagen!

Gr.

Van: " i@cbl.nn
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 12:23 
Aan:'f 7: .
CC: -
Onderwerp: Re: Outline Commissie Geschillenbesiechting november 17 (2).docx' 
Beste:: en

Dank voor het snei doorzetten en laten beoordelen.
En'dank voor de complimenten.
Die zijn dan vooral voor ■ Hij heeft het meeste eraan gedaan. En hij is de jurist in ons gezelschap.

Enfin, on vera.

Fijne feestdagen en een goed begin van 2018. 

Groeten,

Si?

From: 4. . .äS ? Siminez.nl>
Sent: Friday, December 22, 2017 11:49:00 AM

s? -V

Subject: Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17 (2).docx 
Beste en 44' < v
Ik heb jullie concept bekeken en ook even met WJZ besproken.
'744 . ■ .,;„r
i#4- ■#7:4:7#4' 4#; ..47.7,':4fî"'4§;,:; -.11. -..V,-

#■447 7.7., .74

'4;- ■■ .

Vorige week hebben jullie nog gevraagd naar ideeën voor een voorzitter.
i.MïZisl::



' °°'" T" besproken. We kwamen wel tot een profiel -dat kwam voor een
belangrijk^deel overeen met wat we vorige week besproken-, maar niet tot een concreet voorstel.

V',
i ;.•.>

Die kunnen dan meteen worden geadresseerd,
Hartelijki gr^t'^^'^® namens - een fijne Kerst en een goede jaarwisseling te wensen.

mr.
Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (
Bezuidenhoutseweg 73 |
2594 AC Den Haag (
Tel: 070 | e-mail: 3)minez.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u
met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

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

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

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

I The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
nsks inherent in the electronic transmission of messages.
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8.81
J Van: 

Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

dinsdag 16 januari 2018 20:20

Re: Geschillenprocedure OHP

J)acm.nl>

«

Beste

We gaan er naar kijken. Ik waag een van mijn collega’s om contact met jullie op fe nemen om afspraken te 
maken over timing e.d. Wellicht dat zij prijs stellen op een nadere toelichting.

Vriendelijke groet,

- , Email:
Autoriteit Consument & Markt Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Tel: 070- 

j V verzonden via Email+, beveiligd en beheerd door Mobilelron

Van: "(ÏV-:-" ‘
Datum: dinsdag 16 januari 2018 om 16:49:42
A“-’- âiacm.nl>

' V: ^minez.ni>. "
V:'^minez.nl>.

Onderwerp: Geschillenprocedure OHP 

Beste i r ïV^.:;

@minez.n1>

2iacm.iil>

oleerinrhInÏ,r't'r''''r '' '"r geschilbeslechting in het kader van
oneerluke handelspraktijken in de agrofoodsector. Inmiddels bevindt de voorgestelde procedure hiervoor zich in een 

dstadium en private partijen (CBL, LTO en FNLI) willen er ook echt mee aan de slag. «
..fs:

:Viv

6ekek=n »an deze procedure er, zagen destijds nog enkele
"peril

Uiteraard ook bereid om eerst nog mondeling toe te lichten.
Groet,

Cr &

Directie Mededinging en Consumenten 
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T: +316 M: ti@minez.nl



"'.•J
I

' 'ïïC ■ 8.82
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

woensdag 17 januari 2018 12:41

Secretariaat MC; Secretariaat DG ETM; ■

afspraak met CBL en de stas
FW: Scan brief ( 15/1 data naar

Opvolgen
Voltooid

gemaild)

Beste

De afspraak met CBL: de heer 
uur.

en de heer is ingepland op woensdag 24 januari van lO.BO-11.1 q

Graag de voorbereiding dinsdag 23 januari uiterlijk 12.00 uur bij BBR aanleveren. 

Dank alvast.

Groet,

Secretaresse Staatssecretaris mr. drs.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK Den Haag 
T: + 31 70 . / +31 70-
M: + 31(0)6 >
E: vPminez.nl

Werkzaam; maandag t/m donderdag

^Let op! Bij bezoek aan het ministerie geldt een legitimatieplicht



8.82a
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 12 Januari 2018 9;54 
stasEZK
Secretariaat MC
FW; Scan brief ( 15/1 data naar gemaild)
18.001 Min. EZ ' kennismaking supermarkt-en foodservicebranc....pdf

Zouden jullie met CBL een afspraak in kunnen plannen? 
Vanuit onze kant zal iig ook aanschuiven.

Groet,

is contactpersoon: ; ■ acbl.nl

Van: @cbl.nl]
Verzonden: vrijdag 12 januari 2018 9:41
Aan;
CC:
Onderwerp: RE: Scan brief 

Beste

Voor het zoeken naar een geschikt moment graag contact opnemen met 
voorzitter er ook bij is.
Tzt hebben we contact voor de inhoudelijke voorbereiding.

Groet,

omdat onze

|From:
Sent: Thursday, January 11, 2018 2:37:52 PM 
To:-;:
Cc:
Subject: RE: Scan brief

®minez.nl>

Beste

inhoudelijke agenda samen te stellen. Met mededinging en duurzaamheid en de
uitdagingen uit het RA hebben we dan al twee grote brokken te pakken. uurzddmneio en ae

Groet,

Van: / : . ::@cbl.nll
Verzonden: donderdag 11 januarfZÓlS 13:15



IW»
'.V'

■■■•-J

'Aan:
';-CC;
' '-Onderwerp; W: Scan brief M
f-

In een ander verband sprak mijn collega afgelopen dinsdag met f r,
Zij gaf aan graag door te willen spreken over mededinging en verduurzaming (zij gaf ook aan interesse te hebben in 
het dossier zout- en suikerreductie, vandaar de samenvoeging in de brief) en de issues zoals beschreven in het 
Regeerakkoord.
Als van jullie kant ook andere onderwerpen besproken kunnen worden dan horen wij dat graag. Laten we maar een 
goede agenda voorbereiden. Ook niet te veel detail wat mij betreft want het is natuurlijk een kennismakingsgesprek.

Met wie kunnen wij het beste contact opnemen voor het afstemmen van een datum?
Graag hoor ik van je of een van je collega's.

Groet,l:^ia

Met vriendelijke groet,

Directeur

T070|[||i||
I www.cbl.ni ( ^(5)passievoorfood en @desuDermarkt 
A Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam, Nederland

Van;
Verzonden: donderdag 11 januari 2018 12:11 
Aan: (S)cbl.nl>
Onderwerp: Scan brief IBM»**:

Dit bericht kan infonnatie 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.
T^e State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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8.82al
i.>;>
^r-

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. mevrouw 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Leidschendam, 11 januari 2018 
Ref.: 18.00J/MJ/me

Betreft; Kennismaking supermarkt- en foodservicebranche

ö 0 centraal bureau 
levensmiddelenhandel

bezaekadiei 
Overgoo 13 

2266 JZ Leidschendam 
070 337 62 00 

info@cbl nl 
wwwcbl nl

pastadrti 
Postbus 262 

2260 AG Leiöschenclam

lËAN:NU5ABiMA0S13 54A6 74 
BIC:ABNANL2A 
KvK V40412403

Excellentie,

Op 9 januari jl. sprak u met een delegatie van Detailhandel Nederland over de Retailagenda. Uiteraard was het 
CBL, de koepel van supermarkten en foodservicebedrijven, daarbij aanwezig.

U heeft in dat gesprek aangegeven graag met het CBL verder door te spreken over een aantal superma rkt- 
spedfieke onderwerpen. Het gaat dan met name over de onderwerpen handelsrelaties in de agro-nutriketen, 
mededinging in relatie tot bovenwettelijke duurzaamheids- en gezondheidseisen en margeverdeiing in de keten, 
in het Regeerakkoord staan deze onderwerpen genoemd waarbij de koppeling met toezicht door de ACM wordt 
gelegd.

Afgesproken is dat 
zijn bij het gesprek.

, directeur Mededinging en Consumenten bij uw Ministerie ook aanwezig zal

Graag maken onze voorzitter en ondergetekende een afspraak om bovenstaande, en mogelijk
andere onderwerpen, met u te bespreken in een kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet.

oirecteurcBL

fóssie
fÉvA

M
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8.83

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER INFORMATIE

Aan de Staatssecretaris

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging

Directie Mededinging en 
Consumenten
Auteur

T OS 0
:.)®mine2.nl

nota Kennismakingsgesprek met ; :, en : -p
van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Datum

IS Januari 20 LS

Kenmerk
DGETM-MC / I3DU026

BHM: 18012213

Psr^fenroute 
DG ETM

eg
om

0«

^9

MC. directeur
Kopie aan
KG^Mededtnging

Bïjlage(n)
2

Aanleiding
Op 9 januari jl. sprak u met een delegatie van Detailhandel Nederland over de 
Retailagenda, Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepel van 
supermarkten, was daarbij ook aanwezig. Afgesproken is toen dat u met CBL zou 
doorpraten over enkele supermarktspecifieke onderwerpen, zoals verduurzaming 
en machtsposities in de voedselketen. Vanuit CBL zullen voorzitter ; en
directeur aanwezig zijn (zie bijlage 1 voor korte cv's).
(MC) zal ook aanschuiven bij het gesprek.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Kernpunten
• Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de brancheorganisatie van 

detailhandelaren en dan met name supermarkten.
• De directie Mededinging en Consument heeft regelmatig contact met CBL, 

m.n. in het kader van het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatiéven 
en de stuurgroep oneerlijke handelspraktijken. Ook heeft het CBL regelmatig 
contact met de collega's van LNV over voedselveiligheid en over de positie van 
de boer in de keten.

• Naast nadere kennismaking kunt u het gesprek gebruiken om te spreken over 
verduurzaming, oneerlijke handelspraktijken en over de opgave uit het 
regeerakkoord ten aanzien van ongelijke machtsverhoudingen in de agro- 
foodketen. De inhoudelijke agenda is in samenspraak met CBL opgesteld.

• c-ii'

Ontvangen B8R

- ? «

Piïins I sa.i 7



Directoraat-seneraal 
Energie, Telecom & 
Mededlngfng
Direct« f<ede<îinging en 
Consumenten

Geannoteerde agenda

Kennismaking

Toelichting
- Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), is de belangenbehartiger 

voor detaillisten in de levensmiddelenbranche, Supermarkten zijn de 
belangnjkste leden, maar ook groothandels en bijvoorbeeld NS Retail zijn lid
âlÏÏ’ÏÏV. rhe.rLT“' ““ «"'SenwoordW .e,
Het CBL richt zich als koepelorganisatie vooral op gemeenschappelijke thema's 
als voedselveiligheid, duurzaamheid, oezondheid ph prheir!c.,n^r,.„,.,4„„

Kenmerk
OGSTM-MC ! 18011Û25

Verduurzaming

Wï

Het wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidinitiatieven (RvD) biedt coalities 
van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een versneld proces 
om op hun verzoek te komen tot regelgeving rond duurzaamheid 
Het CBL IS betrokken bij de totstS^^diÂ^gT^irRëTv^îs^^ ziet in het 
wetsvoorste mogel^^jkheden om initiatieven verder te brengen zonder daarfaij 
het risico te lopen dat achteraf initiatieven worden teruggefioten door 
strijdigheid met de mededingingswet.
CBL neemt deel aan enkele convenanten in het kader van internationaal 
verantwoord ondernemen en heeft zicht op initiatieven die worden ontwikkeld 
m^org^en^'^^'^'^ dierenwelzijn. Eerder was CBL ook betrokken bij 'de kip

In het gesprek met detaiihandel Nederland besprak u een magelijke bijdrage 
van supermarkten bij het reduceren van znnr pp cuii-ar in rln 
productsamenstelling van levensmiddelen.
Sinds 2014 zet het ministerie van VWS in op zelfregulering van de 
voedingsmiddelensector. De resultaten daarvan zijn echter nog niet 
bemoedigend, naleving van de afspraken schiet te kort. Overigens ziin 
mededingingsrisico's op dit gebied klein. De ACM heeft eerder op verzoek van
de beugerkunnen^""^ afspraken over reductie van zout door

van

Pagina 2 :,an 7



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

Kenmerk
DGETM-MC/ Ï80U026

GesDrekSDunten

Oneerlijke handelspraktijken

Toelichtino
• N.a.v. signalen over oneerlijke handelspraktijken (OHP's) in de agrofoodsector 

is in 2013 door EZ gestart met pilots voor een gedragscode voor eerlijke 
handeispraktijken in de agro-food- en de textielsector. Deze OHP's gaan over 
de relatie tussen bedrijven (leverancier en afnemer). Het gaat er dan 
bijvoorbeeld om dat partijen hun onderhandelingsmacht inzetten om 
overeengekomen prijzen of condities zoals betaaltermijnen eenzijdig en/of 
met terugvverkende kracht te wijzigen.

• Het is vaak onduidelijk waar stevig onderhandelen (en daarmee 
contractvrijheid) ophoudt en oneerlijke handelspraktijken beginnen. De ACM 
kan op basis van artikel 24 van de Mededingingswet optreden indien een 
bedrijf in de keten een economische machtspositie heeft en daar misbruik van 
maakt. Deze kan echter vaak moeilijk v/orden aangetoond of er is geen sprake 
van omdat uiteindelijk'ïïë~con5umenrprofiteert. Uiteraara sTaa’nTPi-~pâ7tiiPn 
vrij de gang naar de rechter te maken op basis van het Burgerlijk wetboek,

• Om beter zicht te krijgen op de omvang van het probleem en mogelijke 
oplossingsrichtingen werd een stuurgroep agro-food gevormd, onder 
voorzitterschap van EZ (directeur MC), en bemenst door vertegenv,/oordigers 
van LTO (brancheorganisatie voor land- en tuinbouw), FNLI 
(brancheorganisatie voor leveranciers) en CBL Na twee jaar is de pilot 
geëvalueerd. Tijdens de pilot zijn geen formele klachten ingediend over 
problemen met OHPs. ‘

• De stuurgroep agro-food besloot echter na de afronding van de pilot (2015) 
bijeen te blijven komen, om nieuwe ontwikkelingen te kunnen bespreken. In 
2017 is de casus Ahold-Delhaize (AHD) besproken. Na de fusie startte AHD 
heronderhandelmgen met haar grootste leveranciers, v/èt het nodige stof deed 
opwaaien. AHD werd ervan beticht eenzijdig contracten open te breken en 
prijzen naar beneden te schroeven. De casus is uiteindelijk opgelost, maar pas 
na veel verwijten over en weer, Mede hierdoor bleek er behoefte aan een 
duidelijke en onafhankelijke geschilprocedure. Een dergelijke procedure 
bestond nog niet onder de stuurgroep.

Pagina 3 van 7



Directoraat-generaaï 
Energie, Telecom 6t 
Mededinging
Dlrectje Mededinging sn 
Consumenten

Inmiddels zijn CBL, FNLI en LTO al enige tijd bezig een eigenj;Qiamissi£jzaor 
aeschillenbeslechtjng in te richten. Oprichting van deze commissie wordt in 
het eerste kwartaal van 2018 verwacht.
Ook bestaat er op Europees niveau een privaat initiatief om oneerlijke 
handelspraktijken tegen te gaan, het zogenoemde supp// chain initiative. CBL 
doet daar via haar Europese koepelorganisatie aan mee. Dit initiative wordt 
momenteel aangescherpt en vormt de basis voor het Nederlandse initiatief. 
Tegelijkertijd werkt de Europese Commissie momenteel wet- en 
regelgeving op het ge^d van oneerijjJ^aJiandelsDraktiiken. Nederland toonde 
zich steeds tegenstander van verplichte wet- en regelgeving om private 
initiatieven een kans te geven. Minister Schouten heeft die lijn op 9 januari 
tegenover DG Hogan (Commissaris AGRI) bevestigd.

Kenmerk
DGcTM-MC/ 180U026

In het regeerakkoord staat: "de ACM krijgt zonodig extra, specifieke 
bevoegdheden ten aanzien van geschillen met betrekking tot da gedragscode O 
voor_eerliikeJ]sn;Jelsprakb^  ̂ " f

Gesprekspunten

Relatie met regeerakkoord 

Toelichting
• De ACM krijgt er in het regeerakkoord meerdere taken bij en de

Mededingingswet zou moeten worden aangepast om de positie van boeren en 
tuinders in de keten te verbeteren. Meest relevant zijn de passages:

: De Mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerk^g in de land
en tuinbouw expliciet wordt toegestaap. Dit om de ongelijke 
machtsverhoudingen in de keten te compenseren, 

o De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen 
ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn, 

o We onderzoeken of en hoe de mededingingswetgeving kan worden 
aangepast als deze samenwerking met het oog op duurzaamheid, 
tussen bedrijven en in ketens, in de weg staat.

Pagina 4 van 7



Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Medccün^lng
Directfe Msdacinging en 
Ccnsurr^enten

^ ' • Onderzoek Uit 2009 en 2014, uitgevoerd
door Ge ACM en het Landbouw Economisch Instituut van de Wageningen 
Universiteit, concludeert dat in algemene zin de samenhang tussen

marktmacht en datgeen van de partijen in de keten buitensporige marges heeft
Collega's van LNV bespreken binnenkort met hun minister hoe zij aankijken
tegen de positie van de boer in de keten. Kort daarna zat een gesprek tussen
b/nalïn gezamenlijke strategie te
bepalen hoe uitwerking te geven aan de passages in het regeerakkoord. U
bent verantwoordelijk voor het algemene mededingingsbeleid, de ACM en het 
?ewe"nsu'r"" handelspraktijken, waardoor gezamenlijk optrekken

Kenmerk
OCETM-.MC/ I80U026

Gêsprekspunten

lï 1^SSag|:

Päg.'ca S van 7
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Mededinging en 
Consumenten

O

i

Bijlage 2 - Leden CBL

Albert Heijn 
Aldi
Bidfood
Boni Markten
Boon Sliedrecht
Coop Supermarkten
Deen Supermarkten
Detailresult
EMTE Supermarkten
Hoogvliet Supermarkten
Jan Linders
Jumbo Supermarkten
De Kweker
Lekkerland
Lidi Nederland
Makro Nederland
Nettorama
NS Stations Retailbedrijf 
Plus Retail
Pöiész Supermarkten
Sliöro
Spar
Vakcentrum
Groothandel in Levensmiddelen Van Tol 
Vomar Voordeelmarkt

Kenmerk
OOrrM-MC/ 18011026
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; - Van: 
Verzonden: 
Aan:
CC:
Onderwerp:

8.84
@fnli.nl>

vrijdag 2 februari 2018 12:01

)
RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17 (2),docx

Hi we werken aan een persbericht op dit moment.

FNLI 
M. 06

On Fri, Feb 2, 2018 at 11:56 AM +0100, “i 

Beste en

3minez.nl> wrote:

%
Hebben jullie nog een update voor me qua stand van zaken? Lukt het nog om vóór het debat volgende week 
donderdag naar buiten te treden met het initiatief?
De staatssecretaris zal er sowieso op bevraagd worden, aangezien de brief met daarin reactie op motie 
Gasthuizen over klachtenloket bij de ACM door de Kamer is geagendeerd.

Groet,

Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag 
T;+316 ; >: M: @minez.nl

Van: • @lto,nl]
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 13:14
Aan;

,CC: j )
Onderwerp: RE: Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17 (2).docx

Ik ben intussen zover dat ik een geschikte LTO-vertegenwoordiger (ondernemer) denk te heb gevonden voor de 
op te richten geschillencommissie en hij wil ook.
Hoe ver zijn jullie? Ben benieuwd.

Zijn er al meer ideeën over de onafhankelijke voorzitter? Daar ben ik nog niet veel verder mee gekomen. 

Groeten,

LTO Team Internationaal 
Tel 0031(0)6

From: +;
Sent: 22/12/2017 11:49 
To::i :i 
Cc: _
Subject: Outline Commissie Geschillenbeslechting november 17 (2).docx 

Beste en ,
Ik heb jullie concept bekeken en ook even met WJZ besproken. til"'

■tii;
*



''::--r:;:;..:-r7-,,.;3r;7;.c:3_^i,.-j,,,j,-iv:ui:..;\n
..i-="5: >?n?7~-' -r.

Bijgevoegd enkele opmerkingen op jullie concept.

Vorige week hebben jullie nog gevraagd naar ideeën voor een voorzitter, 
ïn ik hebben dit ook even met besproken.

: ■ ■ ^\T7::'

i;ir.
*

:»

;■■'!«■

■lÏlil- li
Rest mij jullie -mede namens • een fijne Kerst en een goede jaarwisseling te wensen 
Hartelijke groet,

Directie Mededinging en Consumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
Bezuidenhoutseweg 73 |
2594 AC Den Haag |
Tel: 070- | e-mail; @minez.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
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Hare excellentie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Kopie: , mmister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag, 5 februari 2018
Betreft: Geschillencommissie Eerlijke Handelspraktijken

Geachte mevrouw

Met deze brief informeren wij u graag over de versterking van de Stuurgroep Eerlijke 
Handelspraktijken in de agrofoodsector.

Zoals u weet wordt zowel op Europees als nationaal niveau gewerkt aan de aanpak van oneerlijke 
handelspraktijken. Sinds 2013 bestaat de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken voor de 
agrofoodsector, welke gefacüiteerd wordt door uw ministerie. Hierin zijn het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de 
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) vertegenwoordigd.

De Stuurgroep kent als basis de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken - die deel uitmaakt van het 
Europese Supply Oiain Initiative - en heeft betrekking op "eerlijk contracten" tussen handelspartners 
in de agrofoodketen. In de afgelopen periode is gewerkt aan verdere versterking van de Stuurgroep.

Hierbijinformeren wij u dat de deelnemende partijen overeenstemming hebben bereikt om de 
Stuurgroep te versterken met een geschüprocedure en een bijbehorende onafhankelijke Commissie 
Geschilbeslechting. Deze commissie zal bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, aangevuld met voor 
iedere geleding een onafhankelijke, deskundige branchekenner, te benoemen door de deelnemende 
partijen. De Commissie Geschilbeslechting zal zich bezighouden met klachten die betrekking hebben 
op inbreuk op de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken. Alle geregistreerde deelnemers aan het 
Supply Chain Initiative kunnen klachten aanhangig maken. Afgesproken is dat zowel de klagende 
partijen als de aangeklaagde partij gedurende het gehele proces anoniem blijven, zoals dit ook is 
voorgeschreven in het Europese Supply Chain Initiative.

De commissie zal de komende tijd worden ingevuld. LTO Nederland, FNU en CBL hebben 
vertrouwen in deze aanpak en zien de toevoeging van de geschübeslechtingsprocedure als een 
belangrijke stap in het goed functioneren van het Supply Chain Initiative en het tegengaan van 
oneerlijke handelspraktijken in de agrofoodsector.

Een gelijkluidende brief is verzonden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en 
Klimaat. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Hoogachtend,

: ■ ■ ..

. Directeur LTO . Directeur FNLI . Directeur CBL
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Betreft: Handelsrelaties in de agrifood-keten

Geachte mevrouw . . :3|c7;.,^
^ . . .. '

Allereerst hartelijk dank voor het plezierige kennismakingsgesprek dat wij onlangs hadden en waarbij voor ons 
belangrijke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

Het onderwerp handelsrelaties in de agrifood-keten staat al lange tijd op de politieke agenda, zowel in Brussel als 
Den Haag. De Nederlandse supermarkten hebben altijd een actieve en coöperatieve rol ingenomen in deze 
discussie. Zo zijn wij nauw betrokken bij het Europese Supply Chain Initiative en de daarbij behorende 
Gedragscode Handelspraktjjken. In Nederland werken wij hierin samen met boeren en fabrikanten in de 
Stuurgroep Handelsrelaties. Uw ministerie is hier ook bij betrokken en recent hebben wij samen met uw 
ministerie gewerkt aan het toevoegen van een geschiibeslechtingsprocedure.

In het recent gepubliceerde regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst' wordt gesproken overeen verstoorde 
marktmacht in de voedselketen. Mochten handelsrelaties tussen boeren, fabrikanten en retailers leiden tot 
overtreding van de Gedragscode Handelspraktijken, zijn wij ervan overtuigd dat de onafhankelijke 
geschilbeslechtingscommissie met vertegenwoordigers uit de handelsketen en een onafhankelijk voorzitter de 
klachten snel en adequaat kan ontvangen, beoordelen en oplossen. Hiermee geven wij invulling aan hetgeen in 
het Regeerakkoord wordt voorgesteld voor een goed en eerlijk speelveld voor ondernemers.

Het lijkt dat de discussie over handelsrelaties wordt verward met de mogelijkheid voor boeren om een goede 
boterham te verdienen. Het inkomen van boeren staat echter los van de discussie over eerlijke handelspraktijken. 
Het overgrote deel van wat Nederlandse boeren en tuinders produceren, wordt geëxporteerd. Slechts 12 -13% 
belandt in de schappen van de Nederlandse supermarkt. Bij veel producten wordt de prijs die boeren ontvangen 
dan ook bepaald door algemene, vaak internationale, marktomstandigheden en door de verhouding tussen vraag 
en aanbod.

Om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel beschikbaar is, voedsel betaalbaar blijft voor de 
consument en alle schakels in de keten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen, is het essentieel dat boer, 
fabrikant en retailer goed samenwerken. Er moet meer aansluiting worden gezocht bij de wensen van de 
consument. Zoals gezegd doen supermarkten dit graag samen met de boeren en fabrikanten, bijvoorbeeld door

,'S



het creëren van vastere ketenrelaties {dedicated supply chains) die vertrouwen en zekerheid bieden aan alle 
schakels. Maar ook door in te zetten op innovatieve niche producten en transparantie te geven over de herkomst, 
bereidingswijze en samenstelling van producten in het schap.

Wij hopen daarom dat u samen met ons wilt werken aan een robuuste en veerkrachtige voedselketen, waarin alle 
ondernemers die erin actief zijn, inclusief boeren en tuinders, de gelegenheid hebben om een goed inkomen te 
verdienen. Een inkomen dat op de markt wordt verdiend, zoals dat voor alle ondernemers in alle sectoren van de 
economie geldt.

Ter kennisname voegen wij de brief toe die wij hebben verzonden aan Eurocommissari: 
dat u het standpunt van onze leden in Brussel wilt ondersteunen.

Met vrjendeliike Erp;

Voorzitter CBL

ij hopen

Kopie aan:
• De heer Economische Zaken en Klimaat
• Mevrouw Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Recently, the consultation on the initiative to improve the food supply chain has been 
closed. The Dutch supermarkets have always played an active role in this discussion.
We, too, see great technological, logistic, and societal challenges for future development of the food chain. 
Consumers increasingly demand healthy and sustainable products, transparency, ease of use and buying 
experience, and the retail industry is more than willing to meet these demands.

The European farmers and growers also face challenging circumstances regarding market conditions. Fierce 
competition, overproduction of products with an insufficient demand, and a consumer demand that is subject to 
continuing change, provide great challenges. In addition, all rnarket challenges are accompanied with changes in 
the Common Agricultural Policy. All things considered, these challenges and changes make it more difficult for . 
some farmers to uphold a reasonable income, these challenging market circumstances have laid the foundation 
for the discussion on fair trading practices. According to us however, the discussion on prices for specific products 
that farmers and growers produce and the discussion on fair trading practices, are two separate issues. For this 
reason, we have concerns regarding the intended legislation on the matter and would like to ask you to take 
these next thoughts into careful consideration.

- It is in the best interest of the entire food chain and all 500 million consumers, to have a well-rooted 
European agricultural sector in the open European market economy. Naturally, farmers and growers 
should have the opportunity to earn a fair income. This income however, should be earned in the market, 
as is the case for all entrepreneurs in all sectors of the economy.

- European policy should no longer isolate the agricultural sector: Interaction with different players in de 
food chain is particulary essential. Farmers, manufacturers, and retailers, all play an important role in the 
food supply chain. Cooperation within the food chain is key to ensure the future availability, affordability, 
sustainability and profitability of food and its production.

- The announced legislation on trading practices does not contribute to the improvement of the position of 
farmers, nor does it guarantee a higher price for their products. This legislation only adds compliance 
costs and administrative burdens to the chain. Costs that will end up being paid by the consumers.

- In parts of the European Union efforts should be made for the strengthening of agricultural 
entrepreneurship, which will lead to farmers being better equipped to respond to the specific wishes of
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the consumer. For example, must-have products ensure by definition a strong position of farmers in the 
chain. Supermarkets could be of help with this, for example by creating more dedicated supply chains 
which will provide trust and certainty to all actors in the food chain. In the Netherlands, we see the 
establishment of these dedicated supply chains more and more, mostly in the fresh produce categories.

- The statement that supermarkets abuse their market power is incorrect. Accusations of unfair trading 
practices are of anecdotal nature and lack factual proof. Years of allegations without substantial proof are 
now often perceived as the truth and now seem to be the most Important reason for the drafting of 
legislation regarding trading practices.

- Supermarkets are the last stage in the food supply chain before the consumer. This food supply chain 
consists of many more players than only farmers and retailers. Food retailers in the European Union only 
have very limited contractual relations with farmers. In most cases, supermarkets do business with many 
suppliers, ranging from smaller and locally oriented ones, to large multinational manufacturers.

- To stress that supermarkets greatly value the importance of trading fairly and to address possible 
complaints, we have signed up with the Supply Chain Initiative (SCI). The SCI is successful, but would 
benefit from the participation of the agricultural sector. On European level, almost 380 European 
companies with more than 1.160 subsidiaries have joined the SCI. The foundation of the SCI is the Code of 
Conduct with the Principles of Good Practice, drafted in cooperation with the agricultural sector. In 2016 
already 37.000 employees of the affiliated companies receivèd training in the SCI-principles. This results
in putting the fair and respectable trading practices and business culture higher on the agenda within 
these companies.

For Dutch supermarkets, too, farmers and growers are of great importance. We are willing to intensify the 
dialogue with You on the future of the agriculture&food chain in Europe, as well as with the other players in our 
chain. We do ask you however, while drafting a new policy regarding the food supply chain, to focus on the 
consumer, and to assist the farmers in doing so as well.

Yours sincerely.
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First Vice-President for Better Regulation, Interinstitutional Relations, the Rule of Law 
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De consultatie over het initiatief om de voedselvoorzieningsketen te verbeteren is recent afgerond. De 
Nederlandse supermarkten hebben altijd een actieve rol gespeeld in deze discussie. Ook wij zien grote 
technologische, logistieke en maatschappelijke uitdagingen voor de toekomstige ontwikkelingen van de 
voedselketen. Zo stellen consumenten steeds verdergaande eisen als het gaat om gezondheid, verduurzaming, 
transparantie, gebruiksgemak en koopervaring en de retail wil hier graag aan voldoen.

Maar ook de Europese boeren en tuinders hebben te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zware 
concurrentie, overproductie van producten waar onvoldoende vraag naar is en een consumentenvraag die steeds 
aan verandering onderhevig is, zijn forse uitdagingen. Bovendien gaan deze uitdagingen gepaard met 
veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Al met al maken deze veranderingen en uitdagingen 
het moeilijk voor sommige boeren om nog een goed inkomen te verdienen. De uitdagende marktomstandigheden 
hebben aan de basis gestaan van de discussie over eerlijke handelspraktijken. Wat ons betreft staat de discussie 
over prijzen voor specifieke producten die boeren en tuinders produceren echter los van de discussie over eerlijke 
handelspraktijken. Wij spreken dan ook onze zorg uit over de voorgenomen wetgeving op dit gebied en vragen u 
daarom om de volgende overwegingen mee te nemen bij uw besluitvorming.

Het is in het belang van de hele keten en alle 500 miljoen consumenten, dat de Europese landbouwsector 
goed geworteld is in de open Europese markteconomie. Uiteraard moeten boeren en tuinders de gelegenheid 
hebben om een goed inkomen te verdienen. Maar dit inkomen moet wel op de markt wordt verdiend, zoals 
dat voor alle ondernemers in alle sectoren van de economie geldt.

- Het Europese beleid moet landbouw niet langer isoleren: juist de interactie met andere spelers in de 
voedselketen is essentieel. Boer, fabrikant en retailer spelen allemaal een belangrijke rol in de 
voedselvoorzieningsketen. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel beschikbaar is, 
voedsel, betaalbaar blijft voor de consument, duurzaam produceren wordt gestimuleerd en alle schakels in de 
keten een goede boterham kunnen verdienen, is samenwerking essentieel.

- De aangekondigde wetgeving op het gebied van handelspraktijken draagt niet bij aan een betere positie voor 
boeren in de keten of een hogere prijs voor zijn producten en voegt enkel compliance kosten en 
administratieve lasten toe aan de keten, die uiteindelijk op het bord van de consument terecht komen.

- Er zou in een deel van de Europese Unie moeten worden ingezet op versterking van het ondernemerschap bij 
boeren, waardoor zij beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van de consument. Zo hebben boeren
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met must-have producten per definitie een zeer sterke positie in de keten. Supermarkten kunnen hierbij 
helpen, bijvoorbeeld door het creëren van vastere ketenrelaties (dedicated supply chains) die vertrouwen en 
zekerheid bieden aan alle schakels. In Nederland zien wij deze vaste ketenrelaties vooral in de v^rsketens 
meer en meer vorm krijgen.

- De bewering dat er sprake is van misbruik van marktmacht door supermarkten is onjuist. Beschuldigingen 
over oneerlijke handelspraktijken zijn anekdotisch van aard en missen feitelijke bewijzen. Door de jarenlange 
beschuldigingen zonder onderbouwing aan het adres van supermarkten, lijkt het alsof deze beschuldigingen 
nu voor waar worden aangenomen en een belangrijke reden zijn om over te gaan op wetgeving op gebied van 
handelsrelaties.

- Supermarkten zijn de laatste schakel in de keten naar de consument. Een keten die uit veel meer spelers 
bestaat dan alleen boeren en supermarkten. Foodretailers hebben slechts in zeer beperkte mate contractuele 
relaties met boeren. In vrijwel alle gevallen hebben supermarkten te maken met vele leveranciers, van kleine 
lokale tot grote multinationale fabrikanten.

- Om te bevestigen dat supermarkten eerlijk zakendoen hoog in het vaandel hebben staan en om mogelijke 
klachten te adresseren, hebben wij ons aangesloten bij het Supply Chain Initiative. Het SCI is succesvol, maar 
zou baat hebben bij deelname van de landbouwsector. Op Europees niveau hebben ongeveer 380 Europese 
bedrijven met meer dan 1.160 dochterondernemingen zich inmiddels aangemeld bij het SCI. De basis van het 
SCI is de gedragscode met de Beginselen van Goede Handelspraktijken die samen met de landbouwsector zijn 
opgesteld. Alleen al in 2016 kregen 37.000 werknemers van de aangesloten bedrijven training in de SCl- 
beginselen. Hierdoor wordt het belang van een eerlijke en fatsoenlijke onderhandelingscultuur weer hoog op 
de agenda gezet binnen deze bedrijven.

Ook voor de Nederlandse supermarkten zijn boeren en tuinders van groot belang. Wij zijn dan ook graag bereid 
om met U en alle andere spelers in onze keten de dialoog over de toekomst van de landbouw- en voedselketen in 
Europa te intensiveren. Wij vragen u echter wel om bij het vormen van nieuw beleid over de 
voedselvoorzieningsketen, de consument centraal te stellen en boeren te helpen dit ook te doen.

Me^ vriendelijke groet.



mass

f.«.

■■■BSS

mrarzittèr LBL

@3L
• # WiSv

i-'ji

CEO Jumbo Supermarkten

J>. lii;

XEd Albert Heijn

Albert Heijn

Algemeen directeur Lldl Algemeen directeur CI.V. 
Superunie

J^Superunie

Kopie aan:
» eerste vicevoorzitter en Eurocommissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele 

Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten 
• ‘ vicevoorzitter en Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en

concurrentievermogen
. --------------

kleinbedrijf
Eurocommissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- én

Eurocommissaris voor Mededinging 
Eurocommissaris voor Handel

iiiiSi.-r. • j



t .

8.87
Van: @cbl.nl>
Verzonden:
Aan:

woensdag 7 februari 2018 12:04

Onderwerp: RE: Brief
Bijlagen: 18.003 Europese Commissie - Handelsrelaties en supermarkten.pdf;

18.003 brief engels.pdf

Beste

Hierbij de laatste versie, nu inclusief ondertekening door Aldi, van onze brief aan 
Graag de brief van gisteren hiermee vervangen.

.5«

Met vriéndelijke groet,

Directeur

T 070
i www.cbl.nl I -^@passievoorfood en @desupermarkt 
A Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam, Nederland

Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 11:09 
Aan:
Onderwerp: Brief 

Beste

^minez.nll

Hierbij de brief die wij vandaag gestuurd hebben aan Staatssecretaris 
Eurocommissarissen.

, incl de brief aan

Mochten jullie er nog vragen of opmerkingen over hebben dan hoor ik het graag.

Groet,

Met vriéndelijks groet.

Directeur 

T 070
I www.cbl.nl I ^(apassievoorfood en @desupermarkt 
A Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam, Nederland

en andere



t'

i-'.C'



P‘i

Europese Commissie
T.a.v. Euroc^missarisjoor landbouw en plattelandsontwikkeling

Rue de la Loi 130 / Wetstraat 130
1049 Brussel
België

Leidschendam, 6 februari 2018 

Betreft: Handelsrelaties en supermarkten 

Geachte heerÄ

8.87a

• • centr^ïal burt’sij
leveobniiddelenhandel

Overgoo 13 
22f(6J? Loidschendam 

070 3376200 
i(ir'o@cbl.nl 
www.cbl.nl

■ postadres 
Postbus 263 

2260 AG Leidschendan;

NU5ABNA 0513 5446 74 
BIC: ABNANL2A 

KvK V40412403

De consultatie over het initiatief om de voedselvoorzieningsketen te verbeteren is recent afgerond. De 
Nederlandse supermarkten hebben altijd een actieve rol gespeeld in deze discussie. Ook wij zien grote 
technologische, logistieke en maatschappelijke uitdagingen voor de toekomstige ontwikkelingen van de 
voedselketen. Zo stellen consumenten steeds verdergaande eisen als het gaat om gezondheid, verduurzaming, 
transparantie, gebruiksgemak en koopervaring en de retail wil hier graag aan voldoen.

Maar ook de Europese boeren en tuinders hebben te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zware 
concurrentie, overproductie van producten waar onvoldoende vraag naar is en een consumentenvraag die steeds 
aan verandering onderhevig is, zijn forse uitdagingen. Bovendien gaan deze uitdagingen gepaard met 
veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Al met al maken deze veranderingen en uitdagingen 
het moeilijk voor sommige boeren om nog een goed inkomen te verdienen. De uitdagende marktomstandigheden 
hebben aan de basis gestaan van de discussie over eerlijke handelspraktijken. Wat ons betreft staat de discussie 
over prijzen voor specifieke producten die boeren en tuinders produceren echter los van de discussie over eerlijke 
handelspraktijken. Wij spreken dan ook onze zorg uit over de voorgenomen wetgeving op dit gebied en vragen u 
daarom om de volgende overwegingen mee te nemen bij uw besluitvorming.

Het is in het belang van de hele keten en alle 500 miljoen consumenten, dat de Europese landbouwsector 
goed geworteld is in de open Europese markteconomie. Uiteraard moeten boeren en tuinders de gelegenheid 
hebben om een goed inkomen te verdienen. Maar dit inkomen moet wel op.de markt wordt verdiend, zoals 
dat voor alle ondernemers in alle sectoren van de economie geldt.

- Het Europese beleid moet landbouw niet langer isoleren: juist de interactie met andere spelers in de 
voedselketen is essentieel. Boer, fabrikant en retailer spelen allemaal een belangrijke rol in de 
voedselvoorzieningsketen. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel beschikbaar is, 
voedsel betaalbaar blijft voor de consument, duurzaam produceren wordt gestimuleerd en alle schakels in de 
keten een goede boterham kunnen verdienen, is samenwerking essentieel.
De aangekondigde wetgeving op het gebied van handelspraktijken draagt niet bij aan een betere positie voor 
boeren in de keten of een hogere prijs voor zijn producten en voegt enkel compliance kosten en 
administratieve lasten toe aan de keten, die uiteindelijk op het bord van de consument terecht komen.

- Er zou in een deel van de Europese Unie moeten worden ingezet op versterking van het ondernemerschap bij 
boeren, waardoor zij beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van de consument. Zo hebben boeren
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met must-have producten per definitie een zeer sterke positie in de keten. Supermarkten kunnen hierbij 
helpen, bijvoorbeeld door het creëren van vastere ketenrelaties {dedicatedsupply chains) die vertrouwen en 
zekerheid bieden aan alle schakels. In Nederland zien wij deze vaste ketenrelaties vooral in de versketens 
meer en meer vorm krijgen.

- De bewering dat er sprake is van misbruik van marktmacht door supermarkten is onjuist. Beschuldigingen 
over oneerlijke handelspraktijken zijn anekdotisch van aard en missen feitelijke bewijzen. Door de jarenlange 
beschuldigingen zonder onderbouwing aan het adres van supermarkten, lijkt het alsof deze beschuldigingen 
nu voor waar worden aangenomen en een belangrijke reden zijn om over te gaan op wetgeving op gebied van 
handelsrelaties.

Supermarkten zijn de laatste schakel in de keten naar de consument. Een keten die uit veel meer spelers 
bestaat dan alleen boeren en supermarkten. Foodretailers hebben slechts in zeer beperkte mate contractuele 
relaties met boeren. In vrijwel alle gevallen hebben supermarkten te maken met vele leveranciers, van kleine 
lokale tot grote multinationale fabrikanten.

- Om te bevestigen dat supermarkten eerlijk zakendoen hoog in het vaandel hebben staan en om mogelijke 
klachten te adresseren, hebben wij ons aangesloten bij het Supply Chain Initiative. Het SCI is succesvol, maar 
zou baat hebben bij deelname van de landbouwsector. Op Europees niveau hebben ongeveer 380 Europese 
bedrijven met meer dan 1.160 dochterondernemingen zich inmiddels aangemeld bij het SCI. De basis van het 
SCI is de gedragscode met de Beginselen van Goede Handelspraktijken die samen met de landbouwsector zijn 
opgesteld. Alleen al in 2016 kregen 37.000 werknemers van de aangesloten bedrijven training in de SCI- 
beginselen. Hierdoor wordt het belang van een eerlijke en fatsoenlijke onderhandelingscultuur weer hoog op 
de agenda gezet binnen deze bedrijven.

Ook voor de Nederlandse supermarkten zijn boeren en tuinders van groot belang. Wij zijn dan ook graag bereid 
om met U en alle andere spelers in onze keten de dialoog over de toekomst van de landbouw- en voedselketen in 
Europa te intensiveren. Wij vragen u echter wel om bij het vormen van nieuw beleid over de 
voedselvoorzieningsketen, de consument centraal te stellen en boeren te helpen dit ook te doen.

Met vriendelijke groet.
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Commissioner for Agriculture and
Rural Development
European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

Leidschendam, 6 February 2018

Dear Commissioner,
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Recently, the consultation on the initiative to improve the food supply chain has been 
closed. The Dutch supermarkets have always played an active role in this discussion.
We, too, see great technological, logistic, and societal challenges for future development of the food chain. 
Consumers increasingly demand healthy and sustainable products, transparency, ease of use and buying 
experience, and the retail industry is more than willing to meet these demands.

ii

The European farmers and growers also face challenging circumstances regarding market conditions. Fierce 
competition, overproduction of products wjth an insufficient demand, and a consumer demand that is subject to 
continuing change, provide great challenges. In addition, ail market challenges are accompanied with changes in 
the Common Agriculturai Policy. All things considered, these challenges and changes make it more difficult for 
some farmers to uphold a reasonable income. These challenging market circumstances have laid the foundation 
for the discussion on fair trading practices. According to us however, the discussion on prices for specific products 
that farmers and growers produce and the discussion on fair trading practices, are two separate issues. For this 
reason, we have concerns regarding the intended legislation on the matter and would like to ask you to take 
these next thoughts into careful consideration.

It is in the best interest of the entire food chain and all 500 million consumers, to have a well-rooted 
European agricultural sector in the open European market economy. Naturally, farmers and growers 
should have the opportunity to earn a fair income. This income however, should be earned in the market, 
as is the case for all entrepreneurs in all sectors of the economy.

- European policy should no longer isolate the agricultural sector; Interaction with different players in de 
food chain is particulary essential. Farmers, manufacturers, and retailers, all play an important role in the 
food supply chain. Cooperation within the food chain is key to ensure the future availability, affordability, 
sustainability and profitability of food and its production.
The announced legislation on trading practices does not contribute to the improvement of the position of 
farmers, nor does it guarantee a higher price for their products. This legislation only adds compliance 
costs and administrative burdens to the chain. Costs that will end up being paid by the consumers.
In parts of the European Union efforts should be made for the strengthening of agricultural 
entrepreneurship, which will lead to farmers being better equipped to respond to the specific wishes of
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the consumer. For example, must-have products ensure by definition a strong position of farmers in the 
chain. Supermarkets could be of help with this, for example by creating more dedicated supply chains 
which will provide trust and certainty to all actors in the food chain. In the Netherlands, we see the 
establishment of these dedicated supply chains more and more, mostly in the fresh produce categories.

- The statement that supermarkets abuse their market power is incorrect. Accusations of unfair trading 
practices are of anecdotal nature and lack factual proof. Years of allegations without substantial proof are 
now often perceived as the truth and now seem to be the most important reason for the drafting of 
legislation regarding trading practices.

- Supermarkets are the last stage in the food supply chain before the consumer. This food supply chain 
consists of many more players than only farmers and retailers. Food retailers in the European Union only 
have very limited contractual relations with farmers. In most cases, supermarkets do business with many 
suppliers, ranging from smaller and locally oriented ones, to large multinational manufacturers.

- To stress that supermarkets greatly value the importance of trading fairly and to address possible 
complaints, we have signed up with the Supply Chain Initiative (SCI). The SCI is successful, but would 
benefit from the participation of the agricultural sector. On European level, almost 380 European 
companies with more than 1.160 subsidiaries have joined the SCI. The foundation of the SCI is the Code of 
Conduct with the Principles of Good Practice, drafted in cooperation with the agricultural sector. In 2016 
already 37.000 employees of the affiliated companies received training in the SCI-principles. This results
in putting the fair and respectable trading practices and business culture higher on the agenda within 
these companies.

For Dutch supermarkets, too, farmers and growers are of great importance. We are willing to intensify the 
dialogue with You on the future of the agriculture&food chain in Europe, as well as with the other players in our 
chain. We do ask you however, while drafting a new policy regarding the food supply chain, to focus on the 
consumer, ancfto assist the farmers in doing so as well.

Yours sincerely.
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Onderwerp:

Beste

donderdag 22 februari 2018 8:09 

Pminezk.nl;

Re: SQ en natuurproducten

Secretariaat MC;

De ben uiteraard graag bereid om met u hierover verder te praten. De zal mijn secretariaat vragen om aan te 
geven 'welk tijdstip het beste in de agenda past.

Vriendelijk groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 21 feb. 2018 om 11:02 heeft <info(a .nl> het volgende geschreven:
Beste Mevr. ,
Als vereniging de Mosselhandel (WM) beraden w'e ons al enige tijd over mededinging 
omdat de positie van onze leden ten opzichte van de retail en groothandel in de afgelopen 
jaren ingrijpend is gewijzigd. Onlangs had ik met (LNV) een gesprek onder
meer over Mededinging. Hij attendeerde me op uw naam.
De leden van de WM zijn actief met de verwerking, in- en verkoop van een schitterend en 
phefd vers natuurproduct: Schelpdieren en het in het bijzonder mosselen. Bij de verkoop 
heeft een grote consolidatieslag plaatsgevonden, hetgeen de positie van de retail en 
groothandel enorm heeft versterkt. Dat werkt niet alleen door in de prijsvorming. Bij de 
aanpak met tenders worden de risico’s neergelegd bij de leverancier. Zo wordt o a een 
voortdurende leveringsverplichting verwacht ongeacht overmacht-omstandigheden die zich 
bij een natuurproduct als mosselen natuurlijk regelmatig voordoen zoals bijvoorbeeld verlies 
van aanvoer door storm of ziekte. Daarnaast is de praktijk dat retailers, na aanvaarding van 
de tender waarmee een zekere exclusiviteit wordt beoogd en een vaste jaarprijs, gedurende 
het jaar alsnog lagere prijzen proberen te bedingen. Dit door tijdens de looptijd van het 
contract telefonisch te stellen dat zij mosselen elders tegen betere condities kunnen kopen. 
De leverancier wordt voor de keuze gesteld mee te gaan met de prijsverlaging of (even) 
minder te leveren.
De huidige regels in Nederland om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan zijn onzes 
leiens niet effectief De Gedragscode eerlijke handelspraktijken - als Nederlandse 
uitwerking van het Supply Chain Initiative(SCI) - betreft zelfi-egulering. In het Verenigd 
Koninkrijk is een andere aanpak gekozen: Met de invoering van de Groceries Supply Code 
of Practice zijn - in tegenstelling tot SCI - wel rechtens afdwingbare regels geïntroduceerd 
inch een eigen toezichthouder en boetes.
Graag zou ik me u van gedachte wisselen op welke wijze de geschetste onevenwichtige 
handelspraktijken tegen kunnen worden gegaan en weDce kansen een aanpak uit de UK voor 
de Nederlandse situatie biedt.
Gezien mijn agenda zou mijn voorkeur uitgaan naar vrijdag 2 maart (na 11 uur) en dinsdag 6 
maart (tussen 9 en 10.30 uur).
Met 'vriendelijke groet,
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