ACM laat
BVS met rust
De Autoriteit Consument en Markt
(ACM) ziet af van een onderzoek naar
de werkwijze van Bol van Samenwerking
(BVS). Dat heeft de autoriteit in een
brief aan BVS en CNB laten weten. De
kartelwaakhond had ‘signalen’ ontvangen
‘dat BVS niet volgens de wet zou handelen’.
Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

CNB-directeur Leo van Leeuwen.

D

e ACM heeft CNB eerder begin oktober gewezen
op de signalen en gevraagd om zelf onderzoek
naar de eigen werkwijze te doen. De autoriteit
schreef dat de ACM de vinger aan de pols houden.
Inmiddels is door de instantie besloten geen nader onderzoek te doen. BVS-directeur Wim van den Berg weet niet
waar de signalen vandaan kwamen die de ACM kreeg, maar
uit het feit dat geen onderzoek wordt gedaan, trekt hij de
conclusie dat BVS op de goede weg is. “We hebben – gezamenlijk met CNB – de ACM naar aanleiding van de brief
wel voorzien van informatie, uitgelegd wat onze werkwijze
is en dat verhaal heeft de ACM ook aandachtig bestudeerd.
Dat er geen nader onderzoek komt, bevestigt ons vertrouwen dat we het goed hebben geregeld voor de kwekers die
zich bij BVS hebben aangesloten.”
BVS is ontstaan nadat in 2015 bleek dat gezamenlijke
afzet via kwekersverenigingen zelf zo niet verder kon. De
Mededingingswet staat namelijk niet toe dat kwekers gezamenlijk prijs- en areaalafspraken maken. “BVS stelt een
areaal vast en bepaalt als verkoper ook de prijzen. Kwekers
krijgen een individuele teeltopdracht. Deze informatie over
areaal en prijzen wordt gedurende het teelt- en handelsseizoen door BVS ook niet met kwekers gedeeld. Aangesloten
kwekers voeren de teeltopdrachten uit en worden pas na
het seizoen geïnformeerd over productie- en verkoopresultaten. Dat zijn de spelregels en daar houdt iedereen zich
aan.”

WERKWIJZE UITLEGGEN
Naar aanleiding van de vragen van de ACM heeft BVS de
aangesloten kwekers en CNB-coördinatoren op de hoogte
gebracht. Inmiddels is bekend dat er geen onderzoek komt,
maar Van den Berg laat wel een brief uitgaan naar kwekers
en coördinatoren waarin de werkwijze nog eens wordt
uiteengezet. “We hebben geen aanleiding om te denken dat
er betrokkenen zijn die zich niet aan de regels houden, maar
we hopen wel dat iedereen elkaar op die regels wijst, mocht
dit toch gebeuren.”
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‘Dat er geen nader
onderzoek komt, bevestigt
ons vertrouwen dat we het
goed hebben geregeld voor
de kwekers die zich bij
BVS hebben aangesloten.’

Directeur Leo van Leeuwen van CNB is blij met het besluit
van de ACM. “Toch hoop ik dat we in de toekomst rechtstreeks te horen krijgen of er aanmerkingen zijn op het
functioneren van BVS, in plaats van via de ACM. We kijken
constant naar de praktijk en als er redenen zijn de aanpak
bij te stellen, dan vragen we dat van BVS en doen we dat ook
waar dit de rol van CNB betreft.”

LOS VAN COÖPERATIE
BVS is in 2017 onder de vleugels van CNB ontstaan, maar
inmiddels staat de afzetorganisatie los van de coöperatie.
Van Leeuwen: “We hebben de ACM in 2017 gevraagd zich
uit te spreken over een nieuwe opzet en werkwijze voor de
gezamenlijke verkoop door kwekers via BVS. Daar hebben
we een positief antwoord op gekregen. Nu heeft de autoriteit
het opnieuw bekeken en blijkbaar doen we het goed. Het
motiveert ons in ieder geval om op deze weg verder te gaan.”
Van Leeuwen benadrukt daarbij dat de werkwijze van BVS
continu aandacht krijgt. “We zijn in 2017 begonnen vanaf de
tekentafel en de nieuwe aanpak is in de praktijk gebracht.
Dat vroeg om een enorme gedragsverandering van alle
partijen. Dat ging, zoals te verwachten, niet zonder slag of
stoot en niet alles ging in één keer gelijk goed. Uiteraard
hebben we niet iedereen aan een touwtje, maar houding en
gedrag van BVS-medewerkers, kwekers en coördinatoren
zijn essentieel bij deze opzet.” Wie zich daar niet aan houdt,
wordt erop aangesproken. “Voor wie zich niet aan de regels
blijft houden, stopt de betrokkenheid bij BVS uiteindelijk.
De belangen zijn immers groot voor kwekers, BVS en CNB.”
BVS zelf overlegt regelmatig over haar werkwijze en toetst
of het goed gaat. Ze doet dit met individuele kwekers en
besturen en agendeert het onderwerp op vergaderingen van
kwekersverenigingen. Van den Berg: “We willen altijd weten
wat goed gaat en wat beter kan.” De werkwijze van BVS is al
eerder uitgelegd aan de aansloten kwekers en ook transparant gemaakt, om die controle mogelijk te maken en om
vast te stellen wanneer BVS een succes is. “Tot nu toe is de
afdronk goed.”

BVS-directeur Wim van den Berg.

BVS staat nu los van CNB
Vanuit mededinging dient BVS onafhankelijk van CNB te opereren.
Daartoe heeft CNB met ingang van 1 juni de zeggenschap over BVS
BV overgedragen aan de STAK (stichting administratiekantoor).
Het bestuur van de STAK bestaat uit 5 leden; 3 bij BVS aangesloten kwekers, de directeur van CNB én onafhankelijke externe als
voorzitter. De directeur van BVS legt verantwoording af aan het
bestuur van de STAK.
BVS stelt voor aangesloten kwekers per cultivar vast welk areaal
voor het betreffende oogstjaar geteeld wordt. Iedere kweker krijgt
een individuele teeltopdracht. De prijzen worden ook per cultivar
per oogstjaar door BVS vastgesteld. Pas na afloop van het oogstjaar worden de aangesloten kwekers geïnformeerd over areaal en
gerealiseerde verkoopprijzen.
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