
 

Commissie inzake de contractuele landbouw  
officieel geïnstalleerd  

 

Dinsdag 14 maart 2006 is in aanwezigheid van Mevrouw Sabine LARUELLE, federaal Minister 
van Landbouw en Middenstand, en van de Heer Lambert VERJUS, Voorzitter van het 
Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de 
Commissie inzake de contractuele landbouw officieel geïnstalleerd. 
 
Missie 
De hoofdopdracht van de Commissie is te waken over de toepassing van een wederzijds overeengekomen gedragscode 
voor goede handelspraktijken. De gedragscode viseert enkel overeenkomsten in de landbouwsector met een geschreven 
contract. 
 
De installatie van deze Commissie vloeit voort uit de Conventie inzake contractuele landbouw die op 5 december 2005 
ondertekend werd door diverse partijen actief in de landbouw-, voedings- en distributiesector. 
 
Samenstelling 
Deze Commissie is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de landbouworganisaties (Fédération Wallonne 
de l’Agriculture, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Confederatie van Belgische Bietenplanters), anderzijds uit 
vertegenwoordigers van bedrijven die landbouwproducten aankopen en verwerken (vlasnijverheid: ABV, aardappel- en 
groentenverwerkende bedrijven: Belgapom & Vegebe, inuline-nijverheid: Cefi, suikerindustrie: Subel, graanhandel: 
Synagra, zaaizaadbedrijven: Intersemza),  de veehandel (FNCBPV) en de distributie (Fedis).  
 
De Gewesten nemen als waarnemer deel aan de werkzaamheden van de Commissie. Alle mandaten gelden voor 4 jaar. 
 
Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 
 
Werkwijze en procedures 
De Commissie zal om de twee maanden bijeenkomen. Ze moet adviezen uitbrengen en voorstellen doen voor de 
mogelijke verbetering van bestaande contracten.  
De individuele landbouwer, handelaar of verwerker die een probleem wil aanbrengen bij de Commissie, dient dit in 
eerste instantie aan te kaarten bij zijn beroepsorganisatie. Deze laatste legt het probleem voor aan zijn 
vertegenwoordiger bij de Commissie. De Commissie zal evenwel in geen geval noch een geschillencommissie, noch 
een tribunaal vervangen.  
 
Op grond van haar conclusies kan de Commissie onder meer adviezen uitbrengen en voorstellen doen ter verbetering 
van bestaande contracten.  
 
De anonimiteit van de betrokken partijen bij het contract dat aan de Commissie wordt voorgelegd, zal in alle stadia van 
behandeling van het dossier gewaarborgd zijn. 
 
Meer informatie 
Voor verdere informatie aangaande de Commissie inzake contractuele landbouw kan er contact opgenomen worden met  
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,  
Dienst Agro – voedingsnijverheid,  
City Atrium, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel 
(tel. 02 / 277 77 33 en 02 / 277 89 10). 
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