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Grootwashet onbegrip toen
dekartelwaakhondAutoriteit
Consument&Markt (ACM)
in2015 een streep zette door

het duurzame voedselinitiatief ‘Kip van
Morgen’. VolgensdeACMwasdit initia-
tief, waarmeeboerenen supermarkten
afsprakenenkel nogduurzaamgeprodu-
ceerdekip te verkopen, in strijdmethet
kartelverbod.Hoemaatschappelijk ge-
wenst ook, de consument zouer volgens
deACMniet beter vanworden.

Deburger verlangt enerzijds dathet
etenop zijnbordduurzaamwordt gepro-
duceerd, terwijl hij anderzijds als consu-
ment langniet altijd bereid ismeer voor
zijn eten tebetalen.Dat laatstewringt
omdat voor eenduurzamere voedsel-
productie vaak investeringennodig zijn.
Hoewel duurzaamheid (denkaanbiodi-
versiteit, klimaat, dierenwelzijn) inhet
onlangs gepresenteerde voorstel voor
nieuwEuropese landbouwbeleid veel-
vuldigwordt genoemd,willenBrussel en
DenHaagbezuinigenophet budget om
duurzaamheid tebewerkstelligen.

Demarkt zelf zal in toenemendemate

dekosten voor investeringenmoeten
dragen.Boerenen tuinderswillendat
graag,maar alleenals zij hun investerin-
genkunnen terugverdienen.

Supermarktenmoetenbereid zijn
duurzamere landbouwproducten tegen
een redelijkeprijs in te kopen. Afspra-
kenkunnendaarvoornoodzakelijk zijn.
Maar juist opdat punt zijndemededin-
gingsregels spelbreker.

DeKip vanMorgenkonde toets der
kritiek vandeACMniet doorstaanomdat
niet vaststonddat consumentenbereid
zijn extra voorduurzamekip tebetalen.
Inhetmededingingsrechtweegt vooral
het consumentenbelangmeeen slechts
inbeperktematemaatschappelijke voor-
delen.

Ditmaakt bedrijven inde landbouw-
en levensmiddelensector kopschuw
omnieuwe initiatieven te ontplooien.
Vandaar dathet kabinetwerkt aaneen

wet die ondernemingenmeer vertrou-
wenmoet geven.Het idee is dat zij de
regering vragenhun initiatief in een
ministeriële regelingop tenemen, zodat
demededingingsregels buitenbeeld
blijven.Hoewelkomdewet ook is, het is
niet zeker of daarmeehet ei vanColum-
bus is gevonden.

Want ookonder denieuwewetwordt
gekekennaar debereidheid van con-
sumentenmeer voorhunproducten te
betalen. Beter zouhet zijnuit te gaan
vandewerkelijke kostprijs.Omdie te
berekenenwordtniet alleengekeken
naar consumentenbelangen,maar ook
naarhetmaatschappelijke langetermijn-
belang vanduurzame voedselproductie.
De extra investeringskosten vandeboer
wordendusookmeegewogen.

Wil dewet een voor alle partijen aan-
vaardbare oplossingbieden, danmoet
er ruimtebestaan voor eenprijsbereke-
ningsmethodewaarmee verderwordt
gekekendanhet directe prijsbelang van
de consument.

Gijs vanMidden,mededingingsadvo-
caat bij Barentskrans, enKlaas Johan
Osinga, senior adviseur Internationaal
bij LTONederland.

Niet alleen de prijs telt, ook demaatschappij

In hetmededingings-
recht wegen belangen
van consumenten
het zwaarst
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