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Europees commissaris Phil Hogan stelde op 12 april zijn langverwachte ontwerp van richtlijn over oneerlijke 
handelspraktijken in business-to-business relaties in de agrovoedingsketen voor. Voor ons is dit een stapje 
in de goede richting. Europa gaf een gemeten voorzet, het is aan ons land en de andere lidstaten om de bal 
binnen te koppen. Wij blijven vragende partij voor een kortere betalingstermijn dan voorgesteld voor verse 
producten en wij blijven aandringen op het opstarten van een nationale handhavingsinstantie, onze breed 
gekende vraag voor een toezichthouder met politionele bevoegdheid. De “stok achter de deur”, zoals we 
die al jaren benoemen en vragen en die recent ook opgepikt werd door collega’s in het ketenoverleg, ont-
breekt vooralsnog in België. Met het voorstel van de Commissie zetten we wel degelijk een stapje vooruit 
al blijft het nog hard werken aan de definitieve verfijnde versie van de richtlijn via het Europees Parlement 

en blijft het aandringen op de implementatie van de richtlijn via onze nationale regering. We betreuren dat wat Europa nu op tafel 
legde geen verordening is, dat zou pas zorgen voor een algemeen geldende regelgeving, nu blijven de lidstaten autonoom beslissen 
wat ze doen met de richtlijn. De druk mag dus in geen geval van de ketel! We blijven in ieder geval doorgaan op dat punt: het ABS 
pleitte de voorbije jaren al meermaals en uitdrukkelijk voor een bijsturing van het Belgische Ketenoverleg omdat wij ervaren dat 
de vrijwillige structuur te weinig macht heeft om ten gronde te kunnen werken en om echt invloed te kunnen hebben op interpro-
fessionele relaties tussen ketenschakels. Onze visie daarop wordt nu bevestigd door de Europese Commissie. Onze niet aflatende 
acties en tussenkomsten ter zake beginnen na negen jaar eindelijk vruchten af te werpen. Nogmaals een teken dat onze syndicale 
werking, voor en achter de schermen, nuttiger is dan ze soms lijkt. De Vlaamse boeren en tuinders weten wat ze aan ons hebben 
en wij weten waarvoor we ons inzetten: het belang van alle boeren en tuinders in Vlaanderen, groot of klein. 

In verband met contractuele verplichtingen zou de ontwerp-richtlijn in ieder geval de positie van de landbouwers en kleine en mid-
delgrote ondernemingen in de agrovoedingsketen moeten gaan versterken. In eerste instantie lijkt een maximale betalingstermijn 
van 30 dagen voor verse voeding kort genoeg, maar her en der zijn reeds kortere betalingstermijnen van 14 dagen voor verse voe-
ding van toepassing. Wij hadden liever gezien dat 14 dagen de norm zou worden, de 30 dagen regel die voorgesteld wordt zou dit 
kunnen afzwakken. Verse producten worden immers op zeer korte termijn aan de man gebracht en wij zien geen reden om voorbij 
de betalingstermijn van 14 dagen te gaan. Bovendien is in een aantal EU-lidstaten die regel zelfs bij wet vastgelegd. De richtlijn 
zou dus nog moeten bijgesteld worden in die zin om op eenduidige manier te werken binnen de eengemaakte Europese markt. 
Daarnaast is het voor onze sector niet onbelangrijk dat extra, niet voorziene of afgesproken contractvoorwaarden, niet zomaar 
kunnen afgedwongen worden door afnemers van verse of bewerkte landbouwproducten. Die extra kosten worden immers altijd en 
onmiskenbaar afgewimpeld op de zwakste schakel in de keten: de land- en tuinbouwsector. 

Dat niet iedereen gelukkig is met het ontwerp van richtlijn was te verwachten. De retailsector stuurde meteen een bericht de wereld 
in waarin duidelijk aangegeven werd dat de richtlijn niet aanvaardbaar is. Dat van daar uit serieus gelobbyd zal worden is duidelijk.
 
Het is nu aan de Commissie en de andere Europese platformen waar de richtlijn moet besproken worden om de rechte lijn aan te 
houden. 
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de voorzitter

Oneerlijke handelspraktijken eindelijk aangepakt?

Afval die in een weide terechtkomt, wordt vermalen wanneer de boer het gras maait. Die stukjes 
komen dan terecht in de maaltijd van de koeien, met alle gevolgen van dien. Want zo’n stukje 
afval kan een koeienmaag perforeren of tot een bloedvergiftiging leiden. Op die manier is 
zwerfafval een steeds vaker voorkomende doodsoorzaak bij melkkoeien geworden.

Hou jij het dus mee proper?

DOE OP HET PLATTELAND 
ALSOF JE THUIS BENT,
gooi je afval niet op de grond.
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