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De fusie tussen Albert Heyn en Delhaize is nog maar pas in juli bekrachtigd en daar zijn reeds de eerste eisen 
die opgelegd worden door de nieuwe supermarktgroep Ahold Delhaize. Het stond in de sterren geschreven 
dat dit vroeg of laat zou gebeuren. Nu hebben de Belgische producenten van merkproducten (BABM) aan 
de alarmbel getrokken en stappen gezet om de financiële eisen van tafel te vegen. De voorzitter van het Ke-
tenoverleg, FWA-secretaris Yvan Hayez, werd gecontacteerd om te bemiddelen tussen beide partijen. Ook 
Fevia, de belangenvereniging van de Belgische voedingsindustrie, en eveneens lid van het Ketenoverleg, zit 
mee aan tafel. Indien daar geen resultaat geboekt wordt (lees: de bijkomende eisen worden ingetrokken), 
wordt officieel klacht ingediend. In Nederland zet de tegenhanger van de BABM, de Federatie Nederlandse 
Levensmiddelenindustrie, ook stappen tegen Ahold Delhaize. De organisatie dient een klacht in bij de Stuur-
groep Eerlijke Handelspraktijken.

De supermarktgroep verweert zich en zegt dat ze zich aan de regels houdt. Ahold Delhaize onderschrijft de gedragscode en de onder-
neming zegt zich daaraan te houden. Ze beweren individuele gesprekken met de leveranciers te voeren.

Het verhaal dat zich nu afspeelt is echter niet nieuw. Herinner u de in 2009 gevoerde strategie van Delhaize tegen mega-concern Uni-
lever om goedkoper te kunnen aankopen. Herinner u zeker ook de in 2011 opgelegde korting door Delhaize aan de leveranciers van 
varkensvlees. Toen heeft het ABS dit aan de grote klok gehangen, moest Delhaize inbinden en werd een compensatie voorzien voor 
de zeugenhouders.

Met de huidige gang van zaken zegt Ahold Delhaize dat het “zijn honderd grootste leveranciers vraagt om hun prijzen te verlagen, omdat 
het bedrijf nu groter is en daardoor een belangrijkere rol speelt”. De aankoopvoorwaarden voor Delhaize zijn anders dan die voor Albert 
Heijn, in Nederland liggen de prijzen voor de meeste producten lager. Ze willen dat er meer lijn komt in de aankoopprijzen. Die moeten 
dus naar beneden bijgesteld worden.

Wij zijn er van overtuigd dat deze denkpiste zonder meer leidt tot een nieuwe prijzenslag waar uiteindelijk weer de landbouwsector het 
gelag zal betalen. Vandaar dat we eerder reeds onze bedenkingen bij de fusie van AH en Delhaize uitten, deze worden nu op korte 
termijn reeds waarheid.

Eens te meer wordt duidelijk dat de grote spelers hun handen vrij willen en dat hun gedrag geen sikkepit veranderde door de jaren heen. 
De situatie wordt met de dag schrijnender en getuigt van niet het minste respect voor wie vóór hen komt in de productie- en verwer-
kingsketen. Er zal op politiek vlak wel degelijk meer moeten gebeuren dan het toekijken van op afstand en vaststellen dat er discussies 
zijn tussen de verschillende schakels in de agro-voedingsketen. 

We herhalen onze vraag, zelfs als lid van het ketenoverleg, om op politiek niveau in te grijpen waar het moet. Zo blijft de mogelijkheid 
dat een primaire producent (landbouwer) met verlies mag (moet) verkopen een werkpunt voor de minister van landbouw en zijn collega 
van economie. Het blijft wachten op een parlementair initiatief ter zake. 

Wij kijken er alvast naar uit en dragen graag ons steentje ertoe bij. De toekomst van de vandaag en morgen actieve land- en tuinbouwers 
zijn onze enige bezorgdheid en zij liggen ons te nauw aan het hart om hen aan hun lot over te laten. We hopen dat ook de beleidsmakers 
hun rol als vertegenwoordiger van het volk ten volle opnemen. Zelfs al is dat groepje boeren en tuinders klein in aantal, het zorgt wel 
voor het dagdagelijkse voedsel op ieders bord. Ook bij de politici.
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