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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken 
partijen
(2013/2093(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 januari 2013, getiteld "Een Europees 
actieplan inzake detailhandel" (COM(2013)0036),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 31 januari 2013 inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de food- en non-food-toeleveringsketen tussen ondernemingen in 
Europa (COM(2013)0037),

– gezien het verslag van de Commissie van 5 juli 2010 getiteld "Monitoringactie van de 
handels- en distributiemarkt - Naar een efficiëntere en eerlijkere interne handels- en 
distributiemarkt tegen 2020" (COM(2010)0355), 

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over een efficiëntere en eerlijkere interne handels- en 
distributiemarkt1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2012 getiteld "Een Europese 
consumentenagenda – Vertrouwen en groei stimuleren" (COM(2012)0225),

– gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over een nieuwe agenda voor het Europese 
consumentenbeleid2,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van mei 2012 getiteld 
"Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single market: Monitoring 
the integration of the retail single market and consumer conditions in the Member States" 
(SEC(2012)0165), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 november 2012 getiteld "Het beschermen 
van ondernemingen tegen misleidende marketingpraktijken en zorgen voor doeltreffende 
handhaving - Herziening van Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en 
vergelijkende reclame" (COM(2012)0702),

– gezien zijn resolutie van [...] oktober 2013 over het beschermen van ondernemingen tegen 
misleidende marketingpraktijken en zorgen voor doeltreffende handhaving - Herziening 
van Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame3,

– gezien de werkzaamheden van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen en van het Platform van deskundigen inzake contractuele 
praktijken in B2B-relaties,

                                               
1 PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 9.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0239.
3 Aangenomen teksten, ….
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– gezien het raadplegingsdocument van de Commissie van 4 juli 2013 getiteld 
"Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in 
the prevention and deterrence of undeclared work" (C(2013)4145),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2009 getiteld "Een beter 
werkende voedselvoorzieningsketen in Europa" (COM(2009)0591), 

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over billijke inkomens voor de boeren: een 
beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 januari 2012 getiteld "Een coherent kader 
voor een groter vertrouwen in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en 
onlinediensten" (COM(2011)0942),

– gezien zijn resoluties van 11 december 20122 en 4 juli 20133 over het voltooien van de 
digitale interne markt,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juli 2013 
inzake de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europees actieplan inzake 
detailhandel"4,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013 
inzake het Groenboek van de Commissie inzake oneerlijke handelspraktijken in de food-
en non-food-toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa"5,

– gezien Richtlijn 2011/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten6,

– gezien Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering 
en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame7 en 
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten8,

– gezien Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 
december 2006 met betrekking tot misleidende en vergelijkende reclame9,

– gezien Richtlijn 2011/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties10,

                                               
1 PB C 308 E van 20.10.2011, blz. 22.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0468.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0327.
4 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0/Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
5 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0/Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
6 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64.
7 PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.
8 PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
9 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
10 PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1.
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– gezien Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 
2007 betreffende betalingsdiensten op de interne markt1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat het belang van de detailhandelssector nauwelijks kan worden overschat, 
omdat deze sector 11% van het bbp van de EU uitmaakt en meer dan 15% van alle banen 
in Europa, zowel geschoold als ongeschoold werk, oplevert en bijdraagt tot de 
maatschappelijke samenhang;

B. overwegende dat in een samenleving die steeds meer wordt gekenmerkt door virtuele 
contacten via internet, winkels nog steeds een ontmoetingsplaats van mensen zijn en met 
name winkelstraten en stadscentra een kader kunnen bieden voor gezamenlijke ervaringen 
en als brandpunt kunnen fungeren voor de lokale identiteit, de trots van een gemeenschap, 
een gemeenschappelijk erfgoed en gedeelde waarden;

C. overwegende dat de huidige economische crisis zware klappen toebrengt aan de 
detailhandel en in het bijzonder de kleinere, onafhankelijke winkels treft;

D. overwegende dat oneerlijke handelspraktijken nog steeds voorkomen en met name voor 
boeren en kleine productiebedrijven negatieve gevolgen hebben;

1. juicht het toe dat de Commissie een Europees actieplan inzake detailhandel heeft 
opgesteld;

2. stelt dat in het actieplan meer aandacht had moeten worden besteed aan de gevolgen van 
de huidige economische crisis voor de detailhandel en in het bijzonder voor kleinere, 
onafhankelijke winkels;

3. is verheugd over het voornemen van de Commissie om een vaste groep 
concurrentievermogen detailhandel in het leven te roepen, maar wijst nadrukkelijk op het 
belang van een evenwichtige vertegenwoordiging, ook van grote en kleine 
detailhandelsondernemingen, coöperaties en sociale, consumenten- en milieubelangen; 

4. dringt er bij de lidstaten op aan in het kader van het bezuinigingsbeleid geen maatregelen 
te nemen die het consumentenvertrouwen aantasten en de belangen van de detailhandel 
rechtstreeks schaden, zoals een btw-verhoging of lastenverzwaring voor winkels;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de detailhandel als pijler van de interne markt, 
waaronder de digitale interne markt, politiek maximaal op de voorgrond te plaatsen en 
praktische obstakels uit de weg te ruimen die het voor detailhandelaren lastig maken om 
ten volle van de interne markt te profiteren;

6. is verheugd over het voornemen van de Commissie om instrumenten te ontwikkelen 
waarmee de consument gemakkelijker toegang heeft tot transparante en betrouwbare 

                                               
1 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.
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informatie over de prijzen, de kwaliteit en de duurzaamheid van goederen en diensten; 
moedigt de Commissie aan om een gemakkelijk toegankelijke databank op te zetten met 
alle in de EU en nationaal geldende etiketteringsbepalingen; waarschuwt tegelijk voor een 
wildgroei aan etiketten en etiketteringsbepalingen, en dringt aan op vereenvoudiging, 
zodat bij voorkeur diverse aspecten van de sociale en ecologische duurzaamheid in één 
etiket worden samengebracht, terwijl de verschillen tussen nationale wettelijke 
etiketteringsbepalingen moeten worden verkleind;

7. verzoekt de Commissie haar actieplan aan te vullen met een aantal maatregelen ter
ondersteuning van de onafhankelijke detailhandelaar, zoals: stimulering van het beginsel 
van "winkeladoptie", waarbij grotere detailhandelaren als "mentor" fungeren van kleinere 
winkels in hun onmiddellijke omgeving; bevordering van groepen onafhankelijke
detailhandelaren, waaronder coöperaties, die profiteren van wederzijdse bijstand en 
bepaalde schaalvoordelen, maar wel hun volledige onafhankelijkheid bewaren; 
eerbiediging van het recht van lokale en regionale overheden om in bepaalde 
winkelgebieden (bijv. de belangrijkste winkelstraat) een gunstig klimaat voor kleine, 
onafhankelijke winkels te bevorderen door verlaging van de energietarieven en huren via 
publiek-private partnerschappen, invoering van bedrijfskortingen op lokale heffingen voor 
kleine ondernemingen en onafhankelijke detailhandelaren, en bevordering van de 
samenwerking tussen de diverse winkels in het betrokken gebied;

8. waarschuwt voor de tendens die bij sommige lokale en regionale overheden bestaat om 
zich te blijven richten op de ontwikkeling van grootschalige projecten, zoals winkelcentra 
en plaza's buiten het stadscentrum, omdat, met name gezien de economische crisis, het 
verzadigingspunt al is bereikt; merkt op dat de huren in dergelijke winkelcentra meestal te 
hoog zijn voor kleinere, onafhankelijke winkels, en verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten de economische, sociale en milieueffecten in kaart te 
brengen;

9. erkent het recht van lokale overheden om de vestiging van nieuwe winkelcentra en 
hypermarkten niet toe te staan wanneer hieraan negatieve sociale of milieugevolgen zijn 
verbonden, en moedigt de lidstaten aan specifieke regels in te voeren om een divers 
winkelaanbod te garanderen, hetgeen van essentieel belang is als winkelgebieden, in het 
bijzonder in het centrum van steden, aantrekkelijk willen blijven;

10. onderstreept de belangrijke rol van publiek-private partnerschappen bij het waarborgen 
van schone, veilige en toegankelijke winkelgebieden in de stadcentra, o.a. door de 
negatieve effecten van leegstand in winkelgebieden aan te pakken, bijv. door de betrokken 
gebouwen tegen een lagere dan gebruikelijke huur beschikbaar te stellen aan startende 
ondernemingen;

11. merkt op dat winkels als gevolg van de toenemende betekenis van de e-handel voor 
nieuwe uitdagingen staan, waardoor strategieën gericht op verkoop via meerdere kanalen 
steeds belangrijker worden; spreekt in dit verband, gelet op de sociale rol van de 
detailhandel, zijn bezorgdheid uit dat de e-handel hele branches in de detailhandel zou 
kunnen wegvagen, zoals momenteel in de audiovisuele en boekensector lijkt te gebeuren; 
zet de detailhandel aan tot het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen om het winkelen 
in een echte winkel meer tot een belevenis te maken, o.a. door de dienstverlening zowel 
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voor als na de verkoop te verbeteren en door de presentatie op internet te koppelen aan het 
personeel dat in de fysieke winkel voor de verkoop verantwoordelijk is;

12. benadrukt de verantwoordelijkheid van de detailhandelssector op het gebied van 
duurzaamheid; verheugt zich over het feit dat detaillisten en leveranciers voorop lopen als 
het gaat om verantwoordelijkheid voor het milieu, met name ten aanzien van afval, 
energieverbruik, vervoer en vermindering van de CO2-uitstoot; is van mening dat verdere 
inspanningen op dit gebied geboden zijn;

13. herinnert eraan hoe belangrijk het is de bestaande sociale en arbeidswetgeving correct uit 
te voeren; betreurt het dat er veel zwart wordt gewerkt, waardoor er op grote schaal 
belasting wordt ontdoken en er geen gelijk speelveld tussen handelaren op de interne 
markt tot stand kan worden gebracht;

14. spreekt zijn bezorgdheid uit over het afkalven van de rechten van franchisehouders ten 
opzichte van de onderneming die de franchise toekent, en dringt aan op transparante en 
eerlijke contracten; vestigt de aandacht van de Commissie en de lidstaten met name op de 
problemen waarmee franchisehouders te kampen hebben die hun zaak willen verkopen of 
hun bedrijfsformule willen veranderen, maar wel in dezelfde sector werkzaam willen 
blijven;  verzoekt de Commissie de effecten van langlopende concurrentiebedingen, 
koopopties en het verbod op meervoudige franchises te onderzoeken en in dit verband de 
huidige vrijstelling van contractsluitende partijen met een marktaandeel van minder dan 
30% van de mededingingsregels te heroverwegen; 

15. steunt de werkzaamheden van het Forum op hoog niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen en van het daaronder ressorterende Platform van deskundigen 
inzake contractuele praktijken in B2B-relaties; is van mening dat het Parlement dringend 
een oplossing moet vinden voor nog hangende kwesties rond zijn deelname aan het werk 
van het Forum; onderstreept dat oneerlijke handelspraktijken ook in de non-food-
voorzieningsketen voorkomen, en verzoekt de Commissie en de bedrijfsfederaties om de 
mogelijkheden te onderzoeken voor de oprichting van een nieuw forum dat zich 
gedurende een vooraf niet bepaalde periode bezighoudt met de detailhandel als geheel;

16. is verheugd over de beginselen inzake goede praktijken en de lijst met voorbeelden van 
oneerlijke en eerlijke praktijken in verticale handelsrelaties in de 
voedselvoorzieningsketen, alsmede over het kader voor de uitvoering en handhaving van 
deze beginselen; onderstreept dat het, willen deze beginselen enig praktisch gevolg 
hebben, van belang is dat alle partijen in de voedselvoorzieningsketen deelnemen, met 
inbegrip van landbouworganisaties, de be- en verwerkende industrie en de groothandel; 
verzoekt de Commissie de effecten van het vrijwillige initiatief binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding te evalueren en zo nodig aanvullende maatregelen voor te stellen;

17. is van mening dat het voor zwakkere marktpartijen vaak moeilijk is een klacht in te dienen 
over oneerlijke handelspraktijken, en wijst nadrukkelijk op de belangrijke rol van 
bedrijfsverenigingen, die namens hen een dergelijke klacht moeten kunnen indienen, 
onder waarborging van de vertrouwelijkheid, bij een ombudsman of arbiter die bevoegd 
moet zijn om ambtshalve op te treden in geval van informatie over bepaalde 
zorgwekkende ontwikkelingen;
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18. verzoekt de Commissie EU-wetgeving voor te stellen om het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs te verbieden, en een definitie van "economische 
afhankelijkheid" te geven die zowel de lidstaten als de zakenwereld waakzamer moet 
maken ten aanzien van oneerlijke handelspraktijken;

19. verzoekt de Commissie te garanderen dat kleine leveranciers het recht hebben om 
producentengroeperingen op te zetten, zonder dat zij worden bestraft door de nationale 
mededingingsautoriteiten die het belang van deze groeperingen uitsluitend aan de hand 
van de nationale productie beoordelen;

20. verzoekt de Commissie in het kader van het optreden tegen oneerlijke handelspraktijken 
territoriale leveringsbeperkingen tegen te gaan die door merkenfabrikanten worden 
opgelegd;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Belang van de detailhandel voor de samenleving

De detailhandel is van groot economisch belang, want deze sector neemt 11% van het bbp van 
de EU voor zijn rekening en 15% van de werkgelegenheid in de EU. In de EU is de 
detailhandel nadrukkelijk aangewezen als een van de dragende pijlers van de interne markt. 
Voor grotere detailhandelsondernemingen kunnen de schaalvoordelen die op een goed 
functionerende interne markt haalbaar zijn, het verschil maken. Het valt daarom te betreuren 
dat veel detailhandelaren die in meerdere of alle lidstaten actief willen worden, nog steeds te 
kampen hebben met onnodige belemmeringen, zoals verschillende verpakkings- en 
etiketteringseisen en uiteenlopende bestuurspraktijken. 

De digitale interne markt kan detailhandelaren extra kansen bieden, hoewel consumenten 
momenteel nog veelal de voorkeur geven aan leveranciers in eigen land, zelfs bij 
onlineaankopen. Dit kan te maken hebben met het feit dat de consumenten gewoonweg niet 
zo bekend zijn met detailhandelaren in andere lidstaten, maar ook met onzekerheid over hun 
rechten.

Van even groot belang als de economische waarde van de detailhandel, is de 
maatschappelijke waarde. Vooral door het steeds verder toenemende belang van internet in 
het dagelijks leven en van het computergebruik in onze samenleving in het algemeen loopt het 
aantal mogelijkheden voor sociale contacten in het echte leven snel terug. Men brengt steeds 
meer tijd door aan Pc's, tablets en mobiele telefoons, en het risico bestaat dat onze 
samenleving in toenemende mate virtueel wordt. In fysieke winkels vindt nog reële interactie 
tussen mensen plaats. Het is belangrijk dat zij blijven bestaan, liefst ingebed in een bredere 
maatschappelijke context, met een breder dienstenaanbod, zoals bibliotheken, culturele centra 
en openbare gebouwen.

Er wordt veel geklaagd dat winkelcentra snel aan attractiviteit verliezen omdat overal 
dezelfde winkels te vinden zijn, die deel uitmaken van een nationale of internationale keten. 
Dit kan consumenten langzaam de lust ontnemen om nog naar zulke winkelcentra te gaan, 
vooral als zij dezelfde producten even gemakkelijk online kunnen kopen. Om de 
aantrekkingskracht op peil te houden, moet niet alleen de winkelervaring zelf voortdurend 
aangepast en verbeterd, maar moet ook de diversiteit van het winkelbestand worden 
gestimuleerd. De onafhankelijke detaillist kan het verschil maken, omdat onafhankelijke 
winkels de nieuwsgierigheid bij de consument kunnen wekken. Winkelcentra met een divers, 
lokaal gekleurd winkelaanbod kunnen het gemeenschapsleven en zelfs de lokale identiteit 
versterken, iets waarnaar veel mensen steeds meer op zoek zijn, ondanks of misschien juist 
wegens de mondialisering.

De detailhandel in de huidige economische crisis

In de meeste lidstaten bevindt het consumentenvertrouwen zich op een uiterst laag niveau. 
Men stelt aankopen uit of richt zich in extreme mate op koopjes. In sommige lidstaten zijn de 
btw-tarieven verhoogd, waardoor het voor de consumenten nog moeilijker wordt om te kopen 
en voor de detailhandelaren nog moeilijker om te overleven. In algemene zin is de situatie van 
de detailhandel in de EU zorgwekkend, maar er zijn ook uitzonderingen.
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De meest recente cijfers van Eurostat laten een lichte verbetering in mei 2013 zien ten 
opzichte van april 20131. In de eurozone doet de detailhandel het echter nog steeds minder 
goed dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De non-foodsector heeft het zwaarder te 
verduren dan de levensmiddelensector en onafhankelijke winkeliers zijn bijzonder kwetsbaar.

De Commissie behandelt in haar actieplan voor de detailhandel niet rechtstreeks de gevolgen 
van de crisis en de bezuinigingsmaatregelen van de lidstaten voor deze sector. Er wordt 
daarom niet ingegaan op zaken als de toegang van kleine bedrijven tot financiering en het 
voorkomen van faillissementen, en evenmin op het steeds nijpender probleem van leegstaande 
winkels in winkelgebieden. Over de toegang tot financiering heeft het Parlement afzonderlijke 
verslagen aangenomen en dat is voor de rapporteur de enige reden geweest om dit vraagstuk 
niet in dit verslag op te nemen. Het is evenwel van levensbelang dat met name kmo's 
gemakkelijker aan financiële middelen kunnen komen.

Aangezien vooral onafhankelijke winkeliers door een faillissement worden getroffen en hun 
marktaandeel snel afkalft, moet met bijzondere aandacht worden bekeken waaraan zij 
behoefte hebben. Als we niet willen dat onze steden op het punt van de detailhandel in clones 
veranderen, moeten de Commissie en de lidstaten nu in actie komen. Grotere winkels kunnen 
kleinere zaken helpen, want het is ook in hun belang dat er in hun omgeving een 
verscheidenheid aan winkels blijft bestaan, omdat zo meer klanten worden aangetrokken. Een 
grote detailhandelsfirma heeft aangegeven bereid te zijn "een winkel te adopteren". Langs 
deze weg zouden kleine bedrijven om advies kunnen vragen, bijv. over administratieve of 
financiële kwesties, zonder hun onafhankelijkheid te verliezen. Winkels kunnen samen een 
lokale vereniging oprichten, zodat de ontwikkeling van het winkelgebied een gezamenlijke 
onderneming wordt, waarbij nauw met de lokale instanties wordt samengewerkt. Te denken 
valt aan een verlaging van de huren en energietarieven om bepaalde winkelgebieden te 
revitaliseren, en de lokale overheid kan bij wijze van lastenverlichting voor winkels in 
bepaalde buurten gedifferentieerde lokale heffingen toepassen.

De Commissie benadrukt terecht dat in het ruimtelijkeordeningsbeleid niet op economische 
gronden mag worden gediscrimineerd. Maar er zijn wellicht grijze gebieden, wanneer lokale 
overheden de winkelstraten in stadscentra een steuntje in de rug willen geven. Er is een 
duidelijk zichtbare trend dat bepaalde soorten zaken de winkelstraten overnemen. In die 
gevallen moet de lokale overheid specifieke regels kunnen invoeren om een verscheidenheid 
aan winkels te garanderen, omdat een winkelgebied alleen dan attractief kan blijven.

De elektronische handel kan voor de detailhandel een gouden kans vormen, maar ook een 
bedreiging worden voor de winkels die het verschijnsel gewoon negeren. Ik heb veel 
winkeliers horen klagen over klanten die in een fysieke winkel om advies over een product 
vragen, om het vervolgens via internet te kopen bij een andere, goedkopere winkel. Sommige 
hebben zelfs geopperd dat zij misschien entree moeten gaan heffen. Dat is uiteraard geen 
haalbare kaart en zou de terugloop van de betrokken winkels alleen maar bespoedigen, maar 
het laat wel zien hoe wanhopig deze winkeliers zijn.

Winkeliers moeten de e-handel als gegeven aanvaarden. Voor veel winkels is het daarom 
raadzaam om in hun verkoopbeleid op meer afzetkanalen in te zetten, namelijk zowel 
onlineverkoop als traditionele verkoop. De dienstverlening is een van de belangrijkste 
                                               
1 Eurostat News Release Euroindicators 104/2013.



PR\944163NL.doc 11/13 PE516.620v02-00

NL

comparatieve voordelen van een fysieke winkel. Bij elektronische apparatuur is het voor de 
klant vaak belangrijk dat hij goed advies krijgt. Het gebruik van internet is niet altijd 
klantvriendelijk. Onduidelijk is welke website betrouwbaar zijn. Een goede oplossing zou zijn 
om de internetwinkel te koppelen aan fysieke winkels, zodat de klant via internet een echte 
verkoper in het dichtstbijzijnde filiaal om advies kan vragen. Ook kan de fysieke winkel 
aantrekkelijker worden gemaakt door in de winkel voor een "belevenis" te zorgen. Er moet 
iets extra's worden geboden. Boekwinkels kunnen schrijvers uitnodigen om uit eigen werk 
voor te lezen, muziekwinkels kunnen liveoptredens organiseren, kledingzaken modeshows 
enz.. Voor het overleven van de fysieke winkel zijn dienstverlening en het organiseren van 
belevenissen essentieel.

De franchisecontracten zijn steeds strakker geworden. Het is jammer dat de Commissie geen 
aanbevelingen heeft opgenomen als reactie op deze ontwikkeling, die het hele 
franchisingconcept dreigt te ondergraven en daarmee minder aantrekkelijk te maken, terwijl 
de gevolgen van de economische crisis met behulp van franchising juist zouden kunnen 
worden verzacht.

Duurzaamheid

Door de beperkte opzet van het verslag is het onmogelijk geweest om de rol van de 
detailhandel in het sociale en milieubeleid gedetailleerd te onderzoeken. De detailhandel is 
evenwel van cruciaal belang waar het om duurzaamheid gaat. Winkels kunnen het 
koopgedrag van de consument beïnvloeden en zodoende eerlijke handel stimuleren. Winkels 
kunnen milieuvriendelijke verpakkingen bevorderen, zodat er minder afval ontstaat. Zij 
kunnen ook invloed uitoefenen op de voedingspatronen van consumenten: koop de 
hoeveelheden die je nodig hebt en voorkom levensmiddelenafval, koop meer organisch 
voedsel enz..

Hetzelfde geldt voor het sociaal beleid. Helaas komen in de detailhandel schendingen van de 
sociale en immigratiewetgeving voor. Ook bestaat de tendens om jong personeel tegen lage 
lonen in dienst te nemen en medewerkers te vervangen zodra zij ouder en duurder worden. 
Met name wanneer dienstverlening en het belevingsaspect een grotere rol gaan spelen voor 
het overleven van winkels, is het belangrijk om in het personeel te investeren.  De 
detailhandel is uitermate geschikt om jongeren opleidingsmogelijkheden te bieden, maar moet 
ook op ervaren medewerkers kunnen bouwen om de juiste kwaliteit te bieden. De handhaving 
van de arbeidswetgeving moet voor de lidstaten een prioriteit vormen. In dat verband moet 
een nauwe samenwerking tussen de detailhandel en de handhavingsinstanties worden 
aangemoedigd, zodat overtredingen snel en doeltreffend worden aangepakt.

Oneerlijke handelspraktijken

Boeren en kleine producenten hebben vaak het gevoel dat er geen echte contractvrijheid 
bestaat omdat zij hun producten slechts aan een beperkt aantal supermarkten kunnen 
verkopen. De werkelijkheid is echter ingewikkelder. Niet alle producenten zijn kleinschalige 
ondernemingen. Zo is bekend dat de suikerproductie door een beperkt aantal ondernemingen 
wordt beheerst, die zo'n machtige positie hebben dat zij in sommige lidstaten bijna als 
monopolie kunnen worden aangemerkt. Bovendien doen supermarkten vaak niet rechtstreeks 
zaken met de producenten, maar met tussenhandelaren. Bij die handelaren kan het om grote 
multinationale ondernemingen gaan. De winstmarges van die handelaren zijn vaak veel groter 
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dan die van de supermarkten. Het is belangrijk om bij het nadenken over verdere stappen 
rekening te houden met de complexe situatie in de toeleveringsketen voor levensmiddelen.

Het Groenboek wordt door de supermarkten vaak gezien als opstapje naar EU-wetgeving op 
dit gebied. Het kan weliswaar nuttig zijn om bepaalde begrippen, zoals "economische 
afhankelijkheid", via Europese wetgeving of richtsnoeren te verduidelijken, maar de 
rapporteur is er niet van overtuigd dat een zuiver wetgevende benadering effectief is. Voor 
kleinere producenten zal het veelal moeilijk zijn om een formele rechtszaak tegen 
supermarkten (of tussenhandelaren) aan te spannen. Maar al te vaak zijn zij beducht voor 
vergeldingsmaatregelen: zij mogen dan wel bepaalde oneerlijke handelspraktijken aan het 
licht hebben gebracht, maar betalen daarvoor met het verlies van hun zakelijke relatie met de 
betrokken supermarkt of tussenhandelaar.

De rapporteur heeft daarom gekozen voor een omzichtige benadering. Terwijl het nuttig kan 
zijn om op EU-niveau te streven naar een akkoord over een verbod op het verkopen van 
levensmiddelen onder de kostprijs, is het in algemene zin beter om niet te zwaar op wetgeving 
als oplossing te leunen. 

Vrijwillige initiatieven, die in sommige lidstaten al bestaan en momenteel ook op EU-vlak 
worden ontwikkeld door het Forum op hoog niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen, moeten worden toegejuicht. Zij kunnen de basis leggen voor het 
gezamenlijk aanvaarden van verantwoordelijkheid. Sommige producenten brengen daar 
echter tegenin dat zonder adequate handhaving van deze vrijwillige initiatieven geen 
verandering in de situatie kan worden gebracht. Om druk op de ketel te houden, is het daarom 
van belang dat er een onafhankelijke ombudsman of arbiter komt die ambthalve uitspraken 
kan doen. Supermarkten hebben bezwaar tegen anonieme klachtenprocedures. Zij stellen dat 
zij zich niet behoorlijk tegen zulke klachten kunnen verweren en het slachtoffer van laster 
kunnen worden. Als oplossing die de belangen van zowel producenten als supermarkten 
eerbiedigt, geeft de rapporteur de voorkeur aan een regeling die bedrijfsverenigingen de 
mogelijkheid biedt om bepaalde praktijken onder de aandacht van een ombudsman of arbiter 
te brengen, terwijl ten aanzien van hun informatiebronnen vertrouwelijkheid blijft bestaan. In 
combinatie met de mogelijkheid dat de ombudsman/arbiter ambtshalve optreedt, kan dit een 
eerlijke oplossing opleveren.

Hoewel de rapporteur voorstander is van een vrijwillig mechanisme, kan dit alleen 
doeltreffend werken als alle betrokken partijen deelnemen. Dat houdt in dat zowel 
producenten als handelaren en supermarkten het initiatief moeten onderschrijven. Op dit 
moment hebben de producenten dit nog niet gedaan en afgewacht moet worden hoeveel 
handelaren dit zullen doen. Als primair de supermarkten zich achter het initiatief scharen, zal 
het niet werken.

Ten tweede maakt de aanstelling van een onafhankelijke ombudsman of arbiter geen deel uit 
van het vrijwillige initiatief. In plaats daarvan wordt ingezet op een bestuursgroep bestaande 
uit vertegenwoordigers van elke belangengroep. De rapporteur wijst deze benadering niet van 
de hand, maar vraagt zich wel af of deze in de praktijk even goed zal werken als de procedure 
met een onafhankelijke ombudsman/arbiter.

Tot slot wordt in het vrijwillige initiatief volledig vertrouwd op het effect van "naming and 
shaming" (zwarte schapen benoemen) en "naming and faming" (goede voorbeelden 
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benoemen). In andere sancties is niet voorzien. Juist dit ontbreken van sancties weerhoudt de 
producenten ervan zich bij het initiatief aan te sluiten. Wil het initiatief dus kans van slagen 
hebben, dan moet er nu worden nagedacht over de invoering van aanvullende sancties, bijv. 
boetes, en vergoeding van verliezen in geval van schending van de beginselen inzake goede 
praktijken.

Voetafdruk op de wetgeving
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