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Gedragscode voor faire handelsrelaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen 

2014-2015 Jaarverslag 

De representatieve organisaties van de agro-voedingsketen hebben samen het initiatief genomen om 

een gedragscode op te stellen en te onderschrijven ter ondersteuning van faire relaties tussen 

aanbieders en kopers. De gedragscode werd formeel ondertekend door de partners op 20 mei 2010.   

Op 10 juni 2014 werd een aangepaste versie ondertekend om deze in lijn te brengen met de Europese 

gedragscode, het zogenaamde Supply Chain Inititiative. 

Deze gedragscode 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 

volgende verslag geeft een overzicht van de toepassing van deze code tijdens het vijfde werkingsjaar, 

van juli 2014 tot juni 2015. 

Dit verslag is opgesplitst in de volgende thema’s: 

 Toetredingen 

 Geschillenbeslechting 

 Bijsturingen 

 

1. Toetredingen 

De aanbevelingen van de gedragscode worden bindend door individuele toetreding van de operatoren 

met een verklaring van faire handelsrelaties tussen aanbieders en kopers. 

In de loop van het vijfde werkingsjaar is het aantal toegetreden bedrijven niet verder geëvolueerd.  Het 

totaal aantal toetredingen blijft dus 224 ondernemingen waarvan  

 42 bedrijven uit de diervoedersector (BEMEFA) 

 166 bedrijven uit de voedingsindustrie (FEVIA-BABM) 

 16 bedrijven van de distributiesector (COMEOS)  

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

de organisaties ABS, Boerenbond, FWA, UNIZO en UCM geldt de handtekening van de voorzitter 

voor alle leden.  

2. Geschillenbeslechting 

In de gedragscode zijn zowel streefnormen als meer specifieke normen opgenomen in de vorm van 

aanbevelingen. Hiermee dient de gedragscode als een “referentie in de agrovoedingsketen”. 

Een belangrijk beginsel in de gedragscode is dat partijen zich dienen te gedragen als partners in het 

streven naar een duurzame ontwikkeling van de keten. De gedragscode zet daarnaast in op een aantal  

aanbevelingen van faire (“eerlijke”) praktijken, zoals: 

 Gebruik van schriftelijke contracten; 
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 Geen eenzijdige wijzigingen van de contracten; 

 Respect van de afgesproken betalingstermijn. 

Indien een incident een brede scope kent, informeren de ondertekenende organisaties elkaar hierover 

met kopie aan de voorzitter van het platform. Deze laatste houdt een overzicht bij van de incidenten. 

De opvolging van deze incidenten wordt geëvalueerd in het voltallige platform. 

Het is de bedoeling dat op basis van het principe “comply or explain” uitleg wordt gevraagd en 

bekomen over verschillende incidenten die aan bod kwamen tijdens de vergaderingen.  

Eén betwisting is aan bod gekomen tijdens het werkingsjaar 2014-2015.  Zij had betrekking op het 

algemene engagement van de ondertekenaars om zich te gedragen als partners om zo een duurzame 

ontwikkeling van de hele voedselketen te bewerkstelligen : 

 Verplichte aanlevering van productinformatie via één dataoperator 

Uitleg werd gevraagd aan een winkeleten over de verenigbaarheid van de eis voor het 

verstrekken van productinformatie via één specifieke dataoperator met de inspanningen 

binnen de GS1-gemeenschap voor ontwikkeling van een gestandardiseerd platform voor 

uitwisseling van productgegevens op lokaal en internationaal niveau.  De betrokken 

winkelketen heeft vervolgens de aanlevering van productinformatie opengesteld voor andere 

dataoperatoren en overleg aangeknoopt voor uitbreiding van de productinformatie 

uitgewisseld via het gestandardiseerd platform van GS1. 

 

 

3. Bijsturingen 

Hoewel deze code een nationaal initiatief is, hebben de organisaties van de Belgische 

agrovoedingsketen er voor gekozen om een Europese harmonisatie na te streven. De werkzaamheden 

van het Europees high level forum voor een betere werking van de voedselvoorzieningsketen werden 

daarom ook van nabij opgevolgd. 

Tijdens het werkingsjaar 2014-2015 sloeg dit in het bijzonder op het kader voor implementatie en 

afdwingbaarheid van de principes van goede handelspraktijken.  Na de goedkeuring van deze 

principes in november 2011, hebben de Europese organisaties van de voedselketen op 16 september 

2013 het Supply Chain Initiative gelanceerd wat een kader is voor implementatie en afdwingbaarheid 

van deze principes. De tekst voorziet onder meer in de mogelijkheid tot erkenning van nationale 

platformen voor ketenoverleg, de mogelijkheid om klachten te groeperen, waardoor anonimiteit wordt 

gegarandeerd, en de introductie van een duidelijke geschillenregeling.  

Na overleg tussen vertegenwoordigers van het Belgische ketenoverleg en van het Europese Supply 

Chain Initiative werd overeengekomen dat de Belgische code aangepast zou moeten worden op de 

volgende punten voor erkenning van gelijkwaardigheid in het kader van het Europese Supply Chain 

Initiative: 
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- Toevoeging van 4 aanbevelingen 

o Correcte en niet-misleidende informatie 

o Vertrouwelijkheid van informatie 

o Geen afwenteling van ondernemingsrisico’s 

o Geen gebruik van dreigementen  

 

- Uitbreiding van de procedure voor geschillenbehandeling met deze voor individuele 

geschillen. 

De Belgische code is aangepast om aan deze vragen te beantwoorden. Op 10 juni 2014 werd de 

nieuwe tekst ondertekend door de partners van de agrovoedingsketen.   

Nog dezelfde maand erkende het Europese Supply Chain Initiative de gelijkwaardigheid van de 

Belgische gedragscode.  Dank zij deze erkenning kunnen de kleine en middelgrote bedrijven, die zijn 

toegetreden tot de Belgische code, genieten van een duidelijke en transparante geschillenbehandeling 

bij grensoverschrijdende betwistingen.   Grote bedrijven worden opgeroepen om toe te treden tot het 

Europese Supply Chain Initiative om gebruik te kunnen maken van de geschillenbehandeling bij 

grensoverschrijdende betwistingen.  

Op 16 juni 2015 werd de website www.supplychaininitiative.be in het Nederlands, Frans en Engels 

gelanceerd ter gelegenheid van een seminarie voor vertegenwoordigers en actoren van alle schakels in 

de agro-voedingsketen met 46 deelnemers.  

Op 29 juni 2015 hebben de partners van ketenoverleg van de Belgische agrovoedingsketen een 

persconferentie ingericht over de gedragscode in « B2B handelsrelaties » naar aanleiding van de 

lancering van de website www.supplychaininitiative.be. Deze persconferentie ging door in 

aanwezigheid van Vlaams Minister President Bourgeois en Federaal Minister Peeters voor Economie, 

Werk en Consumentenzaken.  Hierbij werden de media wegwijs gemaakt in het wie, wat, hoe en 

waarom van de Belgische “Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de 

agrovoedingsketen” en het belang ervan voor de deelnemende bedrijven.  

 

Bij die gelegenheid werd ook de overeenkomst bekend gemaakt tussen het Ketenoverleg en de FOD 

Economie om de werking van het ketenoverleg te ondersteunen en te versterken. 
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