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Betreft: Handelsrelaties en supermarkten 

 

Geachte heer Hogan, 

 

De consultatie over het initiatief om de voedselvoorzieningsketen te verbeteren is recent afgerond. De 

Nederlandse supermarkten hebben altijd een actieve rol gespeeld in deze discussie. Ook wij zien grote 

technologische, logistieke en maatschappelijke uitdagingen voor de toekomstige ontwikkelingen van de 

voedselketen. Zo stellen consumenten steeds verdergaande eisen als het gaat om gezondheid, verduurzaming, 

transparantie, gebruiksgemak en koopervaring en de retail wil hier graag aan voldoen. 

 

Maar ook de Europese boeren en tuinders hebben te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zware 

concurrentie, overproductie van producten waar onvoldoende vraag naar is en een consumentenvraag die steeds 

aan verandering onderhevig is, zijn forse uitdagingen. Bovendien gaan deze uitdagingen gepaard met 

veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Al met al maken deze veranderingen en uitdagingen 

het moeilijk voor sommige boeren om nog een goed inkomen te verdienen. De uitdagende marktomstandigheden 

hebben aan de basis gestaan van de discussie over eerlijke handelspraktijken. Wat ons betreft staat de discussie 

over prijzen voor specifieke producten die boeren en tuinders produceren echter los van de discussie over eerlijke 

handelspraktijken. Wij spreken dan ook onze zorg uit over de voorgenomen wetgeving op dit gebied en vragen u 

daarom om de volgende overwegingen mee te nemen bij uw besluitvorming. 

 

- Het is in het belang van de hele keten en alle 500 miljoen consumenten, dat de Europese landbouwsector 

goed geworteld is in de open Europese markteconomie. Uiteraard moeten boeren en tuinders de gelegenheid 

hebben om een goed inkomen te verdienen. Maar dit inkomen moet wel op de markt wordt verdiend, zoals 

dat voor alle ondernemers in alle sectoren van de economie geldt. 

- Het Europese beleid moet landbouw niet langer isoleren: juist de interactie met andere spelers in de 

voedselketen is essentieel. Boer, fabrikant en retailer spelen allemaal een belangrijke rol in de 

voedselvoorzieningsketen. Om er voor te zorgen dat er in de toekomst voldoende voedsel beschikbaar is, 

voedsel betaalbaar blijft voor de consument, duurzaam produceren wordt gestimuleerd en alle schakels in de 

keten een goede boterham kunnen verdienen, is samenwerking essentieel. 

- De aangekondigde wetgeving op het gebied van handelspraktijken draagt niet bij aan een betere positie voor 

boeren in de keten of een hogere prijs voor zijn producten en voegt enkel compliance kosten en 

administratieve lasten toe aan de keten, die uiteindelijk op het bord van de consument terecht komen. 

- Er zou in een deel van de Europese Unie moeten worden ingezet op versterking van het ondernemerschap bij 

boeren, waardoor zij beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van de consument. Zo hebben boeren 

bezoekadres 
Overgoo 13 

2266 JZ  Leidschendam 
070 3376200 

info@cbl.nl 
www.cbl.nl 

 
postadres 

Postbus 262 
2260 AG  Leidschendam 

 
NL15 ABNA 0513 5446 74 

BIC: ABNANL2A 
KvK V 40412403 

 

mailto:info@cbl.nl
http://www.cbl.nl/


 

met must-have producten per definitie een zeer sterke positie in de keten. Supermarkten kunnen hierbij 

helpen, bijvoorbeeld door het creëren van vastere ketenrelaties (dedicated supply chains) die vertrouwen en 

zekerheid bieden aan alle schakels. In Nederland zien wij deze vaste ketenrelaties vooral in de versketens 

meer en meer vorm krijgen.  

- De bewering dat er sprake is van misbruik van marktmacht door supermarkten is onjuist. Beschuldigingen 

over oneerlijke handelspraktijken zijn anekdotisch van aard en missen feitelijke bewijzen. Door de jarenlange 

beschuldigingen zonder onderbouwing aan het adres van supermarkten, lijkt het alsof deze beschuldigingen 

nu voor waar worden aangenomen en een belangrijke reden zijn om over te gaan op wetgeving op gebied van 

handelsrelaties.  

- Supermarkten zijn de laatste schakel in de keten naar de consument. Een keten die uit veel meer spelers 

bestaat dan alleen boeren en supermarkten. Foodretailers hebben slechts in zeer beperkte mate contractuele 

relaties met boeren. In vrijwel alle gevallen hebben supermarkten te maken met vele leveranciers, van kleine 

lokale tot grote multinationale fabrikanten.  

- Om te bevestigen dat supermarkten eerlijk zakendoen hoog in het vaandel hebben staan en om mogelijke 

klachten te adresseren, hebben wij ons aangesloten bij het Supply Chain Initiative. Het SCI is succesvol, maar 

zou baat hebben bij deelname van de landbouwsector. Op Europees niveau hebben ongeveer 380 Europese 

bedrijven met meer dan 1.160 dochterondernemingen zich inmiddels aangemeld bij het SCI. De basis van het 

SCI is de gedragscode met de Beginselen van Goede Handelspraktijken die samen met de landbouwsector zijn 

opgesteld. Alleen al in 2016 kregen 37.000 werknemers van de aangesloten bedrijven training in de SCI-

beginselen. Hierdoor wordt het belang van een eerlijke en fatsoenlijke onderhandelingscultuur weer hoog op 

de agenda gezet binnen deze bedrijven.   

 

Ook voor de Nederlandse supermarkten zijn boeren en tuinders van groot belang. Wij zijn dan ook graag bereid 

om met U en alle andere spelers in onze keten de dialoog over de toekomst van de landbouw- en voedselketen in 

Europa te intensiveren. Wij vragen u echter wel om bij het vormen van nieuw beleid over de 

voedselvoorzieningsketen, de consument centraal te stellen en boeren te helpen dit ook te doen.   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 

Bert Roetert      Wouter Kolk    Nicolás de Lope  

Voorzitter CBL      CEO Albert Heijn                Directeur Aldi Holding B.V. 

   
    

 

     

Frits van Eerd    Marcel Oosterwijk   Dick Roozen 

CEO Jumbo Supermarkten  Algemeen directeur Lidl  Algemeen directeur C.I.V.  

          Superunie  

     
 

 

Kopie aan:  

• Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter en Eurocommissaris voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele 

Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten 

• Jyrki Katainen, vicevoorzitter en Eurocommissaris voor Banen, groei, investeringen en 

concurrentievermogen 

• Elżbieta Bieńkowska, Eurocommissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en 

kleinbedrijf 

• Margarethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging 

• Cecilia Malmström, Eurocommissaris voor Handel 
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