
 

 

    bezoekadres T 030-2340503 IBAN NL97TRIO0390975222 
Arthur van Schendelstraat 550 E kantoor@nvde.nl KvK 63799103 
3511 MH Utrecht W www.nvde.nl btw NL855407487B01 

Utrecht, 2 september 2020  Geachte heer, mevrouw,  Met interesse heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) kennisgenomen van de Concept-Leidraad Duurzaamheidsafspraken, die u 9 juli jl. publiceerde. Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om hierop te reageren.  Het is goed dat de ACM meer duidelijkheid verschaft over de mogelijkheden die er zijn om tot duurzaamheidsafspraken te komen zonder daarbij in strijd te handelen met het mededingingsrecht. Er is voldoende casuïstiek uit het verleden bekend, die laat zien dat er behoefte is aan meer helderheid. Daarbij waardeert de NVDE dat de ACM ruimte geeft om voorafgaand aan het maken van afspraken in overleg te gaan over duurzaamheidsafspraken. Ook geeft de ACM aan geen boete te zullen opleggen als afspraken zijn gemaakt met de ACM of de Leidraad te goeder trouw is gevolgd. Dat biedt zekerheid aan bedrijven.  De ACM geeft aan dat er vier cumulatieve voorwaarden zijn voor afspraken die de mededinging beperken. Eén daarvan is dat gebruikers ten minste moeten worden gecompenseerd voor de nadelen die zij ondervinden van de mededingingsbeperkende afspraken. De ACM maakt hier een uitzondering voor milieuafspraken die én gericht zijn op het voorkomen of beperken van evidente milieuschade én een efficiënte bijdrage leveren aan de naleving van een internationale of nationale norm ter voorkoming van milieuschade waaraan Nederland is gebonden. In alle andere gevallen moeten gebruikers volledig worden gecompenseerd. Dat geldt ook voor andere afspraken dan milieuschadeafspraken. Voorbeeld 6 is wat dat betreft sprekend: hoewel consumenten wel degelijk bereid zijn om iets meer voor diervriendelijk vlees te betalen, weegt dit niet geheel op tegen de extra kosten. Gevolg is dat er dan geen verandering tot stand wordt gebracht, ondanks dat er wel degelijk waardering is voor diervriendelijker vlees. Deze voorwaarde kan ook op andere vlakken gaan knellen. De NVDE zou graag 
zien dat op zo’n moment in overleg getreden wordt over wijzen om alsnog de beoogde duurzaamheidsverbetering te kunnen realiseren.    Dat wordt niet opgelost door het voorstel om de Minister een voorstel te doen dit bij AMvB alsnog toe te staan, omdat het wetsvoorstel benadrukt dat de gevolgen van de regels in verhouding moeten zijn tot de duurzame ontwikkeling.  De facto is het dus de vraag of in milieuafspraken die een meerderheid van de markt wil maken verder gegaan mag worden dan strikt noodzakelijk is op basis van normen waaraan de overheid moet voldoen. Als het antwoord hierop ontkennend is, is het de vraag is hoe de vooruitgang op duurzaamheid die wel gewaardeerd wordt door consumenten alsnog tot stand zou kunnen komen. Oftewel: hoe wordt omgegaan met gevallen waarin consumenten deels worden gecompenseerd voor de algehele verbetering in duurzaamheid?   
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Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere toelichting op deze brief. Hiervoor kunt u contact opnemen met .   Met vriendelijke groet,   

   




