de voorzitter

Wettelijk kader tegen oneerlijke handelspraktijken
in de steigers

Binnen het structureel overlegplatform van de Belgische agro-voedingsketen neemt de nervositeit duidelijk toe. Het Algemeen Boerensyndicaat blijft op vandaag loyaal lid van het ketenoverleg, maar blijft heel
kritisch bij de inname van gezamenlijke standpunten die van tijd tot tijd ook kunnen, en soms moeten, ingenomen worden. Die zijn soms wenselijk om het politieke niveau duidelijkheid te brengen. Wij zijn steeds
rond de tafel gebleven vanuit de overtuiging dat je met breed overleg veel kan bereiken dat uiteindelijk ten
goede zou moeten komen aan de belangrijkste schakel in de voedingsketen, wij land- en tuinbouwers dus.
We stellen vast dat, Europese rapporten en wetenschappelijk studiewerk ten spijt, sommige spelers in de
keten daar moeite mee blijven hebben. Wanneer we buiten België kijken zien we dat er reeds verschillende
landen zijn waar de overheid voorziet in een officieel bevoegde autoriteit die kan tussenkomen wanneer
overleg en dialoog tussen partijen op niets uitdraait. Uit een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke van het Europees Ketenoverleg (waar de landbouwsector niet inzit!) bleek dat zo’n systeem écht vruchten afwerpt en wat meer ademruimte geeft aan
de primaire sector. Het Brits voorbeeld is genoegzaam bekend intussen. Politiek initiatief op Europees en lidstaatniveau blijft dus
aangewezen. Het ABS bleef de voorbije jaren uiteraard niet afzijdig op dat vlak en legde waar nodig contacten om het dossier blijvend op de agenda te plaatsen, met gunstig gevolg. Al lijkt het soms wel de processie van Echternach en is de lobbymachine van
wie zich wat geviseerd voelt uiteraard ook aan het werk, maar er zit eindelijk beweging in het dossier.
De Europese Commissie liet om te beginnen in 2016 een expertengroep los op de gangbare praktijken doorheen de keten en de
conclusies van de “groep Veerman” waren duidelijk: er zit één en ander scheef in de onderlinge relaties tussen ketenschakels in de
agrovoeding én er kwam een aanbeveling om een “scheidsrechter” te voorzien in alle lidstaten. De Commissie pikte de draad op
begin 2017 en kwam in april 2018 met een voorstel van regulering over de oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen.
Daarover schreven we in een vorige editie van De Drietand, waarin we een duidelijke vraag tot actie op Belgisch niveau herhaalden.
We spraken daarover ook onze federale minister van landbouw, Denis Ducarme, aan en met gunstig gevolg.
Om in te gaan op onze vraag voor omzetting van het Europese voorstel in Belgische wetgeving is men vandaag bezig met voorstellen
om het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en
oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen aan te passen. Daarmee wil de minister (en de regering) een algemeen wettelijk
kader invoeren dat de bescherming van het evenwicht tussen ondernemingen garandeert door hun rechten en concurrentiepositie
te versterken. Dat op zich is lovenswaardig en draagt onze steun weg, maar dat is opnieuw zonder de waard gerekend. Opnieuw
wordt vanuit de retailsector vol op de rem gestaan onder het mom van concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse retailers.
Een drogreden om niets te moeten inboeten aan marktmacht is het. Niets meer, niets minder. De jaarresultaten van de grootste
retailer van het land tonen deze week aan dat er weinig kommer en kwel is in die schakel van de keten. Bij de primaire sector daarentegen komt het er nog steeds op aan keihard te werken om een paar euro te verdienen.
Wij blijven ijveren voor jullie zaak en laten deze discussie niet op haar beloop, daar kun je van op aan! Het ABS is en blijft de organisatie die vol voor haar leden gaat en dat ook duidelijk laat merken rond de vergadertafel en bij formele en informele contacten
op hoog niveau.
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