
 1 

 

 

Gedragscode voor faire handelsrelaties tussen aanbieders en kopers  

in de agro-voedingsketen 
 

Jaarverslag 2010-2011  
 

 

De gedragscode voor faire handels relaties tussen aanbieders en kopers is op 20 mei 2010 ondertekend 

door alle representatieve organisaties van de agro-voedingsketen. 

Deze code voorziet dat er jaarlijks op generieke wijze, zonder vermelding van individuele namen, 

verslag wordt uitgebracht op basis van de input van de betrokken sectororganisaties.  Het comité van 

sectororganisaties beslist over eventuele bijsturing van de code en informeert de minister en de 

administratie over haar werkzaamheden. 

Dit verslag is opgesplitst in 4 thema’s: 

 Toetredingen 

 Opvolging van de aanbevelingen 

 Behandeling van klachten 

 Eventuele bijsturing  

 

 

1. Toetredingen 

 
De aanbevelingen worden bindend door individuele toetreding van de operatoren met een verklaring van 

faire relaties tussen aanbieders en kopers.    

 

Op 1 september 2011 hebben 221 ondernemingen de toetreding getekend, waarvan 

 42 mengvoederbedrijven (BEMEFA) 

 166 bedrijven uit de voedingsindustrie (FEVIA) 

 13 bedrijven van de distributiesector (COMEOS)  

 

De lijsten van toegetreden bedrijven zijn beschikbaar op de websites van deze sectororganisaties. 

In het geval van ABS, Boerenbond, FWA, UNIZO en UCM geldt de handtekening van de voorzitter 

voor alle leden. 
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2. Opvolging van de aanbevelingen 

 

Hierna volgt een overzicht van de werkzaamheden voor elk van de aanbevelingen: 

 Aanbieders en kopers wisselen algemene informatie uit, zodat de verkoper het aanbod beter kan 

afstemmen op de vraag en – indien nodig – kan diversifiëren of converteren. 

COMEOS heeft aangekondigd een voorstel van aanpak te zullen presenteren op een volgende 

vergadering van het ketenplatform. 

 Aanbieders en kopers gedragen zich als partners in een streven naar een duurzame ontwikkeling 

van de gehele agro-voedingsketen.  Hierbij worden de drie dimensies  

o “Maatschappij” (een correct inkomen voor zowel werknemers als werkgevers) 

o “Milieu” (een activiteit die het ecologisch systeem voor toekomstige generaties 

minimaal belast) 

o “Economie” (een economische rendabiliteit die voldoende is om de continuïteit van de 

schakels in de keten te garanderen) in hun geheel beschouwd en evenwichtig benaderd. 

De crisis in de varkenssector was de aanleiding tot meerdere vergaderingen van het 

ketenplatform, waarbij gestreefd werd naar onderhandelde oplossingen om de leefbaarheid voor 

de varkenshouders te vrijwaren.  

In eerste instantie hebben alle actoren van de keten zich geëngageerd om het prijsniveau van 

voor de crisis te handhaven met ongewijzigd aankoopbeleid.  In een volgende fase werd een 

voorstel besproken voor stabilisering op Europees niveau van de grondstoffenprijzen voor de 

varkenshouders. 

 Kopers garanderen een zorgzame behandeling van de voedingsproducten, zodat de inspanningen 

van de aanbieders maximaal gevaloriseerd worden. 

Dit thema is niet aan bod gekomen tijdens de periode van dit verslag. 

 Kopers bieden lokale producten aan en promoten deze, voor zover zij competitief zijn  (op het vlak 

van de prijs en de kwaliteit) en passen in hun commerciële strategie. 

Sinds 2008 verbinden de leden van COMEOS er zich toe om de Belgische land- en tuinbouwers 

te steunen door hun communicatie over Belgische producten in de verkooppunten op te voeren. 

 

Het aandeel Belgische producten in de rekken van de leden van Comeos blijft gehandhaafd op 

een zeer hoog niveau. Voor de producten van dierlijke oorsprong loopt dit op tot 95%. Voor 

groenten en fruit is het moeilijk een globaal percentage op te geven. Binnen het aanbod van de 

Belgische telers worden in het oogstseizoen even hoge percentages genoteerd.  

 

 Kopers leveren de contractueel overeengekomen, desgevallend wettelijke betalingstermijnen na.  

Hierbij wordt ook gekeken naar de momenten van eigendomsoverdracht die kunnen verschillen 

naargelang sector en product. 
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Dit thema is niet aan bod gekomen tijdens de periode van dit verslag. 

 Aanbieders en kopers stellen een schriftelijke overeenkomst op met duidelijke voorwaarden 

(desgevallend de wijze van vergoeding), waarvan beide partijen vooraf kennis kunnen nemen. 

Dit thema is niet aan bod gekomen tijdens de periode van dit verslag. 

 Aanbieders en kopers leggen geen eenzijdige wijzigingen van contractvoorwaarden op. 

Zie verder onder punt 3 “Behandeling van klachten”.  

 Aanbieders en koers erkennen de mogelijkheid tot beroep op mediatie met akkoord van beide 

partijen over de naam van de mediator. 

Dit thema is niet aan bod gekomen tijdens de periode van dit verslag. 

 Aanbieders en kopers kiezen resoluut voor het overlegmodel als strategie om onenigheden weg te 

werken in hun onderlinge relatie. 

Een vereniging van varkenshouders heeft tijdens de varkenscrisis enkele malen acties 

ondernomen tegen ondernemingen van de vleessector en de handel, maar de ondertekenende 

landbouworganisaties hebben zich hiervan gedistantieerd. 

3. Behandeling van klachten 

 
Het platform behandelt geen individuele klachten. Indien een incident een brede scope kent, informeren 

de ondertekenende organisaties elkaar hierover met kopie aan de voorzitter van het platform.  Deze 

houdt een overzicht bij van de incidenten.  De opvolging van deze incidenten wordt geëvalueerd in het 

voltallige platform. 

 

Tijdens de periode van dit verslag werden vier incidenten aangemeld, die betrekking hadden op een 

eenzijdige wijziging van de contractvoorwaarden.  De betrokken sectororganisaties hebben gevolg 

gegeven aan elk van deze incidenten.  Dit betekent dat verduidelijking werd verschaft over het beleid 

van de betrokken operator volgens het principe van “comply or explain”.   De klachten werden 

telkenmaal opgelost of bleken in overeenstemming met de code. 

 
 

4. Eventuele bijsturing  

 
Een eventuele bijsturing van de code is vandaag niet aan de orde. Mocht dit in de toekomst veranderen, 

zullen de leden van het ketenoverleg steeds indachtig zijn dat de code een nationaal initiatief is, maar dat 

tegelijk Europese harmonisatie wordt nagestreefd.  

 

27 september 2011 

 


