de voorzitter

Oneerlijke handelspraktijken hard aanpakken
met een degelijk wettelijk kader
De Europese Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken (UTP) in de agro-voedingsketen dateert van april
2019 en moet nog voor het einde van dit jaar omgezet worden in Belgische wetgeving. Er werden de voorbije maanden ontwerpteksten opgemaakt, met de ermee gepaard gaande discussies over het al dan niet
inchrijven van de drempel van € 350 miljoen jaaromzet waarboven landbouwers en KMO’s niet zouden
beschermd worden door de UTP-regels. We schreven daar ook reeds eerder over. Eén constante in alle
discussies is dat de detailhandel (Comeos en UNIZO) zich niet kan vinden in het weglaten van die drempel,
zoals gevraagd door de voedingssectorfederatie Fevia, het ABS en de andere landbouworganisaties, om
alle spelers in de keten over één kam te scheren. Plots was daar dan het voorstel om een uitzondering te
maken voor landbouwcoöperaties. Dat is voor ons niet OK, omwille van de daardoor gecreëerde discriminatie tussen boeren en tuinders onderling. Naargelang je lid bent van een coöperatie of niet zou je wel of niet
beschermd zijn tegen oneerlijke handelspraktijken! De bedenker van dat voorstel ging volledig voorbij aan
het feit dat over alle sectoren heen de ruime meerderheid van de primaire producenten geen lid is van een
coöperatie. Deze piste is voor ons niet aanvaardbaar en het is onbegrijpelijk dat dit nog steeds op tafel ligt
bij de besprekingen in de Commissie Economie van de federale Kamer, waar een eerste bespreking plaatsvond in de eerste week van oktober. Gelukkig werd vanuit de oppositie een tweede lezing gevraagd en
lopen de debatten verder, maar de tijd dringt aangezien de omzetting moet gebeuren in de eerstvolgende
weken. Wij blijven in ieder geval motiveren waarom wij dit geen goed wetsvoorstel vinden en blijven ijveren
voor een generieke aanpak, zonder drempels onder welke vorm ook. Dat is ook hoe de ruime meerderheid
van de andere Europese lidstaten omgegaan is met de omzetting naar nationale wetgeving, zonder het
inschrijven van drempels.
De Europese Commissie liet in 2016 een groep van experten los op de gangbare (oneerlijke) 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 met een voorstel van regulering over
de oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen. Daarover schreven we meermaals in vorige edities van De Drietand, waarin we een duidelijke vraag tot actie op Belgisch niveau herhaalden. We spraken
daarover ook onze toenmalige federale minister van landbouw, Denis Ducarme, aan en met gunstig gevolg.
Dit dossier komt nu in de eindfase met het creëren van het Belgisch wetgevend kader, maar ook hier is het
dus 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 retailers van het land tonen 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 mogelijks
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 volledig voor haar leden gaat en dat ook duidelijk laat merken rond
de vergadertafel en bij formele en informele contacten op hoog niveau.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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