
1 
 

Reactie CBL op consultatie Leidraad Duurzaamheidsafspraken   

Leidschendam, 30 september 2020 

De Leidraad  

Op 9 juli 2020 heeft de Autoriteit Consument en Marktwerking (hierna: ACM) de Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken 

(hierna: de Leidraad) gepubliceerd. Deze Leidraad laat de mogelijkheden zien voor marktpartijen om duurzaamheidsafspraken te 

maken, alsmede waar in het mededingingsrecht de grenzen liggen. De ACM heeft de Leidraad tot 1 oktober open gesteld voor 

een consultatie per e-mail.   

Reactie CBL 

De supermarktbranche zet zich al geruime tijd in voor de verdere verduurzaming van de voedselketen. Een complexe opgave die 

individuele bedrijven en commerciële belangen vaak overstijgt. Een solide samenwerking met ketenpartners en stakeholders is 

dan ook van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het IMVO-convenant 

Voedingsmiddelen. Deze gezamenlijke initiatieven leiden vaak tot meer impact binnen de keten.  

In 2013 wilden onder andere pluimveehouders en supermarktorganisaties samen afspraken maken om het welzijn van kippen te 

verbeteren; de ‘Kip van Morgen’. Volgens de ACM was dit initiatief in strijd met de mededingingswet. Sindsdien pleit het CBL 

voor meer ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven binnen de mededingingswet, zonder afbreuk te doen aan de beschermende 

werking van deze wet.  

Het CBL stelt dan ook op prijs dat de ACM met de voorliggende Leidraad uiteen zet welke mogelijkheden voor 

duurzaamheidsafspraken aanwezig zijn. Ook waardeert het CBL de open houding van de ACM omtrent het bespreken van 

mogelijke ideeën en de betreffende grenzen. Wel heeft het CBL behoefte aan verduidelijking op diverse elementen van de 

Leidraad.  

Voorwaarden vrijstelling van het kartelverbod  

De ACM geeft met de Leidraad aan dat beperking van de concurrentie soms noodzakelijk is voor het bereiken van duurzame 

doelen. Met deze Leidraad lijkt een voorstel in lijn met de ‘Kip van Morgen’ dan ook meer kans van slagen te hebben.  

Artikel 6 lid 3 Mededingingswet en artikel 101 lid 3 VWEU geven een wettelijke vrijstelling van het kartelverbod, voor afspraken 

die weliswaar de mededinging beperken maar die ook voordelen opleveren die daar tegen opwegen. De Leidraad beschrijft de 

vier voorwaarden die voor het toepassen van deze uitzondering gelden en waaraan de partijen bij de afspraak moeten voldoen. 

Over twee van deze voorwaarden hebben wij enkele vragen en opmerkingen.  

 a. Noodzakelijkheid van een duurzaamheidsafspraak  

De ACM geeft aan dat de mededingingsbeperking noodzakelijk moet zijn om de voordelen te behalen én niet verder gaat dan 

nodig (p. 10). De concrete vragen die het CBL hierbij heeft zijn: hoe dient de noodzakelijkheid van een afspraak te worden 

onderbouwd? Welke criteria zijn benodigd voor deze noodzaak?   

Het CBL is er van overtuigd dat in het geval van dierenwelzijns- en in sommige gevallen ook milieu-inspanningen binnen dierlijke 

ketens gezamenlijke actie noodzakelijk is om verbetering door te voeren. Zonder die afspraken gaan ontwikkelingen trager 

omdat het first mover disadvantage te groot is en partijen daarom terughoudend zijn om de eerste stap te zetten. Door de 

beweging die de ‘Kip van Morgen’ destijds in de keten in gang heeft gezet is immers een belangrijk fundament gelegd voor 

verdere verduurzaming van de individuele ketens.  

b. Onderlinge concurrentie  

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van het kartelverbod heeft betrekking op de noodzaak 

van restconcurrentie: “De mededinging wordt niet voor een substantieel deel van de betrokken producten uitgeschakeld.” (p. 

10). Hierbij stelt de ACM dat “zolang betrokken marktpartijen op belangrijke parameters met elkaar kunnen blijven concurreren, 

zal er nog steeds voldoende ruimte zijn voor onderlinge concurrentie, zelfs bij marktdekkende duurzaamheidsafspraken.” (p.18).  
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De concrete vragen die het CBL hier heeft zijn: wanneer is er volgens de ACM, zelfs bij marktdekkende afspraken, nog 

voldoende ruimte voor onderlinge concurrentie? Kan het gezamenlijk opstellen van een minimum aan dierenwelzijns- en 

milieueisen bij producten mogelijk zijn, mits voldoende concurrentie op andere parameters plaats blijft vinden? 

Het CBL is van mening dat door in sommige gevallen de duurzaamheidsbodem gezamenlijk op te trekken, het voor bedrijven in 

de keten gemakkelijker en aantrekkelijker wordt om zelf aanvullende stappen te zetten. Hierdoor zullen nieuwe kansen ontstaan 

voor innovatieve duurzaamheidsconcepten en wordt de race to the top gestimuleerd. Wij pleiten er dan ook voor dat de 

Leidraad ruimte biedt om deze gezamenlijke actie te verkennen, ook als dit het merendeel van de marktpartijen betreft.   

Tot slot  

In hoofdstuk 6 van de Leidraad geeft de ACM aan hoe initiatiefnemers een duurzaamheidsinitiatief verder kunnen brengen 

indien deze niet in overeenstemming met de Mededingingswet is: door het initiatief voor te leggen aan de wetgever of door het 

initiatief in te dienen onder het Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. 

De kans dat een duurzaamheidsinitiatief te scharen is onder een algemene regel die het publieke belang dient is klein. Er lijkt dan 

ook weinig ruimte te zijn om een initiatief voor te leggen aan de wetgever. Ook is het nog onzeker of het Wetsvoorstel ruimte 

voor duurzaamheidsinitiatieven daadwerkelijk doorgang vindt. Dit maakt dat de mogelijkheden om buiten de Mededingingswet 

om een gezamenlijk duurzaamheidsinitiatief te organiseren momenteel beperkt zijn. Het is daarom extra van belang dat er 

duidelijkheid komt over de Leidraad en dat er voldoende ruimte wordt geboden om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling.  

Over het CBL  

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) behartigt de belangen van de supermarktbranche en foodservicebedrijven in 

Nederland. De levensmiddelenhandel draagt voor ruim 10% bij aan het Bruto Nationaal Product. De branche biedt 

werkgelegenheid aan ruim 300.000 mensen en is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Dagelijks doen vier 

miljoen consumenten hun boodschappen in supermarkten die het CBL vertegenwoordigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het CBL zijn aangesloten: 

Albert Heijn I Aldi I Bidfood I Boni Markten | Boon Sliedrecht I Coop Supermarkten I Deen Supermarkten I Detailresult I Hoogvliet I Jan Linders I Jumbo 

Supermarkten I De Kweker I Lekkerland I Lidl Nederland I Makro Nederland I Nettorama I NS Stations Retail Bedrijf I PLUS Retail I Poiesz Supermarkten I Sligro I 

Spar  I Vakcentrum I Groothandel in Levensmiddelen Van Tol I Vomar Voordeelmarkt I 


