de voorzitter

Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken
correct omzetten naar Belgische wetgeving!

Het ABS is sinds crisisjaar 2009 hard aan het vechten voor een betere en beter beschermde positie voor
ons als primaire producent binnen de agro-voedingsketen. In de zeer geliberaliseerde Europese context
waarbinnen we actief zijn zit de verhouding tussen de primaire schakel en andere schakels niet altijd zoals
het kan en eigenlijk hoort te zijn. Dat ziet en ondervindt iedereen van ons wel eens. De Europese instellingen pikten dit probleem na lang aandringen op en kwamen, hoe kon het ook anders, tot de vaststelling dat
er inderdaad iets schort aan de relaties binnen de agro-voedingsketen, tot en met de retailsector. De EU
kwam uiteindelijk in 2019 op de proppen met een Richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken (UTP) in de
relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Om die om te zetten naar
Belgische wetgeving werden de voorbije 2 jaar op regelmatige basis de koppen bij elkaar gestoken in het
Belgisch Ketenoverleg voor faire relaties in de agro-voedingsketen. Daarnaast zat het ABS samen met de
FOD Economie, die als overheidsdienst aangeduid werd om deze omzetting in goede banen te leiden. Ook na de inwerkingtreding
van deze wet zal de FOD moeten toezien op de naleving van de regels tegen oneerlijke handelspraktijken.
In het aan ons voorgelegde politiek voorstel van wet voor de omzetting zitten er echter, en dat is voor ons onbegrijpelijk, een aantal
afwijkingen ten opzichte van de door de keten en door de FOD gedane voorstellen. Daarom pleiten het Agrofront (Boerenbond,
FWA en ABS) en de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie en van de merkfabrikanten (Fevia en BABM) samen voor een
versterkte omzetting waarbij de boer en tuinder en hun coöperaties, de KMO’s en voedingsbedrijven ongeacht hun economische
omvang, steeds bescherming genieten tegen UTP’s.
In het huidige wetsvoorstel van de bevoegde Ministers Dermagne (economie) en Clarinval (landbouw, zelfstandigen en KMO’s)
wordt een maximum jaaromzetdrempel van € 350 miljoen voorgesteld waarboven bedrijven niet langer door de huidige wet worden
beschermd. Principieel vinden we dat oneerlijke handelspraktijken door alle leveranciers, ongeacht hun omvang, moeten kunnen
aangeklaagd worden. Coöperaties, het verlengstuk van land- en tuinbouwers, komen vaak aan die omzet en zouden dus niet beschermd zijn tegen oneerlijke handelspraktijken van afnemers!
Unfair is voor ons unfair. Wat “oneerlijk” is ten aanzien van kleinere bedrijven zou plots “eerlijk” zijn tegenover grotere bedrijven!
Men kan hier echt geen twee maten en twee gewichten hanteren: eerlijke handelspraktijken moeten gelden voor iedereen. Het feit
dat nagenoeg alle landen die reeds een omzetting naar nationaal recht deden, het plafond geschrapt hebben pleit ook in ons voordeel. Doet België dat niet, dan komen we meteen in een zeer nadelige concurrentiepositie terecht. Onrechtstreeks zullen wij daar
de rekening van betalen. We weten allemaal hoe de retailsector zich steeds meer organiseert in mega-aankoopcentrales, waarvan
er in Europa nog maar 5 meer van zijn. Een tekeningetje moet er niet gemaakt worden om duidelijk te maken hoe die te werk gaan
bij hun aankooppolitiek.
We kaartten de ongerijmdheden aan in een brief aan beide en andere onrechtstreeks betrokken ministers waarin we de verschillende argumenten die een algemene bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken verantwoorden. Daarnaast hebben we enkele
specifieke problemen zoals het beschouwen van niet naleven van interprofessionele afspraken als éénzijdige contractwijzigingen,
de beteugeling van onredelijke promotie en een expliciete omschrijving van vergeldingsmaatregelen als oneerlijke handelspraktijk
aangekaart.
We kijken uit naar een verstandige bijsturing van het wetsontwerp om de verhandeling van alle verse of bewerkte land- en tuinbouwproducten, bestemd voor humane of dierlijke consumptie, op passende wijze te laten beschermen tegen oneerlijke praktijken.
Alle land- en tuinbouwers zouden de betrokken excellenties er zeer dankbaar voor zijn.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @ voorzitter@absvzw.be | @hendrikABS
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