Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen.

1. Wat is de aanleiding?
Op 17 april 2019 is Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad inzake
oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en
voedselvoorzieningsketen aangenomen. Met het conceptwetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken
landbouw- en voedselvoorzieningsketen wordt beoogd voornoemde Richtlijn te implementeren in
nationale wetgeving.
2. Wie zijn betrokken?
-

-

Alle partijen, leveranciers en afnemers in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen,
waaronder primaire producenten, verwerkers, (groot) handelaren, detailhandel en overheden.
Leveranciers kunnen daarnaast worden vertegenwoordigd door organisaties, waarvan een
leverancier lid is, een vereniging van dergelijke organisaties of een andere organisatie die
rechtmatig belang heeft bij de vertegenwoordiging van de leverancier.
Autoriteit Consument en Markt

3. Wat is het probleem?
De onevenwichtigheid in onderhandelingsmacht van de verschillende partijen in de landbouw- en
voedselvoorzieningsketen kan ertoe leiden dat bepaalde handelspraktijken ontstaan die
onevenredig nadelig zijn voor de zwakkere partij. Dit vergroot voor de zwakkere partij de
onzekerheid en risico’s en kan een negatieve invloed hebben op innovatie en investeringen en
leiden tot inefficiënte productiebeslissingen. Oneerlijke handelspraktijken kunnen daarmee de
ontwikkeling van economisch vitale bedrijven belemmeren.
4. Wat is het doel?
De wet beoogt oneerlijke handelspraktijken verricht door afnemers jegens leveranciers, te
voorkomen en ondernemers die geconfronteerd worden met oneerlijke handelspraktijken de
mogelijkheid te bieden om naar de rechter te stappen of bij de Autoriteit Consument en Markt een
handhavingsverzoek tegen de desbetreffende afnemer in te dienen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De implementatie van een EU-richtlijn vereist aanpassing aan de Nederlandse wet- en
regelgeving. Hiervoor is overheidsinterventie noodzakelijk.
6. Wat is het beste instrument?
De EU-richtlijn dient te worden omgezet in bindende nationale bepalingen, waardoor wetgeving is
verreist.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Bedrijven zullen kennis moeten nemen van de lijst van niet toegestane handelspraktijken en
vanaf het moment van inwerkingtreding rekening moeten houden met de in het wetsvoorstel
opgenomen normen. Bedrijven en overheden zullen eventueel een aantal aanpassingen moeten
doen in hun bedrijfsvoering naar aanleiding van deze implementatiewet. Er zijn beperkte
financiële gevolgen voor bedrijven. Bedrijven die leveringsovereenkomsten gesloten hebben voor
het tijdstip van de publicatie van de wet in het Staatsblad en die doorlopen na 12 maanden van
die datum publicatie, zullen hun contracten moeten aanpassen aan de bepalingen in de wet.
Er zijn geen gevolgen voor burgers en milieu.

