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Op 1 oktober vroeg het Speciaal Comité voor landbouw, een overlegstructuur tussen de verschillende 
Europese lidstaten, aan Oostenrijk, de huidige voorzitter van de landbouwraad, om de discussie met de 
Commissie te starten over haar voorstel in verband met oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedings-
keten. Daarnaast moet Oostenrijk eveneens gesprekken opstarten met het Europees Parlement, zodra dat 
zelf ook een standpunt heeft ingenomen over de oneerlijke handelspraktijken. Wat het Speciaal Comité 
betreft, daar is het duidelijk dat men geluisterd heeft naar de niet aflatende kritiek vanuit de landbouwsector 
over het voorliggende en niet ver genoeg gaande voorstel over de oneerlijke handelspraktijken vanuit de 
Commissie. Het Speciaal Comité vraagt onomwonden om méér te doen dan voorgesteld door Europees 
Commissaris Hogan. Ook het ABS heeft reeds jaren onophoudelijk en uitdrukkelijk de vraag gesteld om in 
te grijpen tegen oneerlijke handelspraktijken en er zo voor te zorgen dat ook wij als land- en tuinbouwers 

aan onze trekken komen wanneer de knikkers verdeeld worden. Dat wij als ABS daarbij heel vaak de wind van voren kregen, niet 
in het minst vanuit de retailwereld, is iedereen genoegzaam bekend. Het feit dat er nu eindelijk op Europees vlak beweging komt in 
het dossier rond de verbetering van de margeverdeling en tegen de machtsmisbruiken in de agrovoedingsketen bewijst ons gelijk. 
Wat wij jarenlang onder de aandacht brachten wordt eindelijk opgepikt en aangepakt door de Europese instanties. Beter laat dan 
nooit zeker, maar we zijn helemaal nog niet waar we willen.
We frissen graag nog even het geheugen op. De voorstellen van de Europese Commissie van begin dit jaar omvatten onder andere 
kortere betalingstermijnen voor verse producten, het verbieden van eenzijdige en retroactieve contractwijzigingen en last minute 
volledige of gedeeltelijke annuleringen van bestellingen. 
De mogelijkheid voor de Europese lidstaten om een eigen autoriteit te installeren voor het toezicht op het naleven van de elemen-
taire correcte gedragsregels doorheen de keten werd aanbevolen, maar open gelaten. Wij bleven toen ook uitdrukkelijk vragende 
partij om dit in te vullen en de broodnodige instantie met politionele bevoegdheid in België te voorzien én te installeren in de schoot 
van de overheidsdienst Economie, desgevallend bij het Prijzenobservatorium, dat de werking van de keten zeer goed volgt en kent.
Het stemt ons in ieder geval tevreden dat het Speciaal Comité voor landbouw deze problematiek erkent en steunt. Het Comité 
vraagt daarenboven ook uitdrukkelijk aan de Commissie om het werkterrein van haar voorstel uit te breiden met andere landbouw-
producten dan alleen voedingsproducten. Daarnaast moet er volgens het Speciaal Comité een mogelijkheid zijn om een klacht neer 
te leggen bij de lidstaat en moeten de lidstaten strengere regels kunnen opleggen dan Europees voorzien. De mogelijkheid om 
klacht in te dienen bestaat bij ons reeds in de schoot van het Belgisch ketenoverleg, maar de slagkracht van het ketenoverleg blijft 
beperkt omwille van de vrijwilligheid en het niet bindend zijn ervan en het ontbreken van een overheidsinitiatief om echt tussen te 
komen wanneer partijen er niet uit geraken onder elkaar. 
Er is dus wel degelijk nog wat werk om doorheen de ganse keten te zorgen voor een evenwichtiger machtsverhouding en om te 
komen tot een correcte margeverdeling. 
Dat het Speciaal Comité nu op de proppen komt met haar steun voor onze sector kan toeval zijn, maar het initiatief valt wel mooi 
samen met de week van de Fairtrade, waarbij aandacht gevraagd wordt voor een eerlijk en fair inkomen voor boeren in het Zuiden 
(en het noorden).

Het boereninkomen kan zo een thema worden bij de federale en Europese verkiezingen op 26 mei 2019. We zijn benieuwd wie dit 
thema meeneemt in zijn programma!

Hendrik Vandamme

@  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter
Oneerlijke handelspraktijken weldra verleden tijd:  

fair trade voor iedereen?


