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1. Inleiding

De transitie naar een duurzamer klimaat en milieu staat 
hoog op de agenda van Europese en Nederlandse beleids-
makers en wetgevers. In navolging van het ‘Kyoto-protocol’2 
en de ‘Paris Agreement’,3 heeft de Europese Commissie 
(‘Commissie’) in haar ambitieuze ‘European Green Deal’4 
en ‘Fit for 55 Package’5 gepubliceerd dat Europa moet om-
vormen tot een klimaat neutrale, grondstoffen efficiënte 
en concurrerende economie. Alle sectoren moeten daaraan 
meewerken door middel van bijvoorbeeld investeringen in 
milieuvriendelijke technologieën en bedrijven te helpen 
innoveren.6 De Europese wetgevers en nationale wetgevers 
van EU-lidstaten zetten beleid niet alleen in op klimaat en 
milieuduurzaamheid maar ook op sociale duurzaamheid, 
mensenrechten en bedrijfsaansprakelijkheid. De Commissie 
heeft op 23 februari 2022 een Richtlijn inzake Corporate 
Sustainability Due Diligence gepubliceerd. En onlangs is er 
in Nederland een wet in werking getreden die de positie van 
leveranciers van landbouw- en voedselproducten moet ver-
sterken en de inkoopmacht van sterke marktpartijen moet 
beperken.
Het is duidelijk dat door nieuwe wetgeving en initiatieven 
vanuit Europa, én door steeds kritischer wordende consu-
menten, bedrijven duurzaamheid en social responsibility in 
hun bedrijfsvoering zullen moeten prioriteren. Inkoopstra-
tegie en -beleid kan bij veel bedrijven bijdragen aan dit doel 
doordat het kan zorgen voor een grote verduurzamingsslag 
in de bedrijfsvoering.
In dit artikel gaan wij eerst in op de juridische ontwikke-
lingen op het gebied van Environmental, Social and Go-
vernance (‘ESG’) die relevant zijn voor inkoop. Ten tweede 
zullen wij belichten welke contractuele mogelijkheden er 
zijn om de selectie van leveranciers en het inkoopbeleid 
in lijn te brengen met ESG-eisen. Bedrijven zullen name-
lijk steeds meer druk gaan ervaren om hun supply chain 
partners en hun eigen gedrag ten aanzien van toeleveran-
ciers onder de loep te nemen en moeilijke keuzes te maken. 
Indien toeleveranciers niet in lijn (willen) handelen met 
ESG-eisen, kan het onvermijdelijk zijn om een contractuele 

1 Martine de Koning en Renske Sinke zijn advocaat bij Kennedy Van der Laan 
op de sectie Commercial & International Trade. De auteurs danken Tosca 
Bokhove voor haar waardevolle bijdrage aan dit artikel. 

2 Zie https://unfccc.int/kyoto_protocol.
3 Zie https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-

agreement. 
4 Europese Commissie, COM(2019) 640 final van 11 december 2019, beschikbaar 

via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN. 
5 Europese Commissie, COM(2021) 550 final van 14 juli 2021, beschikbaar via: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550. 
6 Europese Commissie, COM(2020) 98 final van 11 maart 2020, be-

schikbaar via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?-
qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN.

relatie te beëindigen. Tot slot, samenwerking met partners 
of concurrenten in de keten kan verduurzaming versnellen. 
Dit artikel zal daarom eindigen met een uiteenzetting van 
de juridische mogelijkheden onder het mededingingsrecht 
voor samenwerking om een duurzamere inkoopstrategie te 
realiseren.

2. Juridische ontwikkelingen op het gebied 
van ESG en inkoop

Als onderdeel van de Green Deal heeft de Commissie een 
New Circular Economy Action Plan7 aangenomen. Dit plan 
richt zich op de manier waarop producten worden ont-
worpen en geadverteerd, het bevorderen van kringlooppro-
cessen (mede door het instellen van een ‘right to repair’), het 
aanmoedigen van duurzame consumptie en het voorkomen 
van afval. Nieuwe wetgevingsinitiatieven worden in Europa 
voorbereid om deze doelen te realiseren. In Nederland heeft 
de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) recentelijk de 
‘Leidraad duurzaamheidsclaims’ gepubliceerd.8 Deze Lei-
draad bevat regels voor bedrijven om te voorkomen dat 
duurzaamheidsclaims onduidelijk, onjuist of misleidend 
zijn voor consumenten. De ACM is onderzoeken gestart naar 
bedrijven waar zij de meeste misleidende duurzaamheids-
claims heeft gesignaleerd.9 Deze regels kunnen grote im-
pact hebben op fabrikanten en handelaren. Hoewel wij ons 
in dit artikel vooral richten op het bereiken van ESG-com-
pliance in het inkoopkanaal, moge het duidelijk zijn dat om 
te voldoen aan keurmerken, green claims, en wensen van 
consumenten op het gebied van ESG, deze eisen upstream in 
de keten gevolgen hebben voor de samenwerking en inhoud 
van contracten met toeleveranciers. Het internationale ele-
ment, toeleveranciers zijn immers vaak gesitueerd in an-
dere landen dan de eindgebruikers, vergroot de complexi-
teit. Voor een goed begrip van de context kijken we nu eerst 
naar het regelgevend kader voor due dilligence wat betreft 
misstanden in productieketens en de Wet Oneerlijke Han-
delspraktijken Landbouw en Voedselvoorzieningsketen.

2.1. Europese Richtlijn inzake due dilligence voor 
misstanden in productieketens

De roep om aanpak van misstanden in productieketens is 
stevig. Een Europees rapport over due diligence plichten in 
de supply chain10 laat zien dat een vrijwillige benadering 

7 Zie https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-
plan_nl. 

8 Zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/leidraad-duurzaamheidsclaims. 
9 Autoriteit Consument en Markt, persbericht van 3 mei 2021 ‘ACM start 

onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in drie sectoren’,
beschikbaar via: 
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-start-onderzoeken-naar-misleidende-
duurzaamheidsclaims-drie-sectoren.

10 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-
11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en. 
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niet werkt en er wetgeving nodig is. Hoewel al veel bedrijven 
bezig zijn met het implementeren van duurzaamheidsiniti-
atieven, zien zulke vrijwillige initiatieven vaak op de eerste 
schakel in de toeleveringsketen, terwijl schade voor mens 
en milieu juist vaker verderop in de productieketen voor-
komt.11 Om bedrijven ertoe te zetten om effectieve acties te 
ondernemen, heeft het Europees Parlement (‘EP’) in maart 
2021 een resolutie aangenomen voor een (ontwerp)richtlijn 
betreffende ‘corporate due diligence and corporate accoun-
tability’.12 Hierna was de Commissie aan zet door een voor-
stel voor een richtlijn te publiceren. Deze publicatie werd 
meerdere keren uitgesteld door onder andere lobby’s en dis-
cussies over hoe ver de verantwoordelijkheid van bedrijven 
in de keten zou moeten gaan.13 Na veel discussie, heeft de 
Commissie op 23 februari 2022 een voorstel voor een richt-
lijn voor Corporate Sustainability Due Diligence (‘Richtlijn’) 
gepubliceerd.14 Volgens de Commissie is de Richtlijn: “a real 
game-changer in the way companies operate their business 
activities throughout their global supply chain. With these ru-
les, we want to stand up for human rights and lead the green 
transition. We can no longer turn a blind eye on what happens 
down our value chains. We need a shift in our economic mo-
del.”15 De Richtlijn stelt regels vast over:
a) verplichtingen voor bedrijven met betrekking tot feite-

lijke en potentiële nadelige effecten voor mens en mi-
lieu die zien op hun eigen activiteiten, de activiteiten 
van hun dochterondernemingen en hun ‘value chain 
operations’16 uitgevoerd door entiteiten waarmee het 
bedrijf een ‘established relationship’17 heeft; en

b) aansprakelijkheid voor schendingen van de bovenge-
noemde verplichtingen.

In het kort stelt de Richtlijn een ‘Corporate Sustainability 
Due Dilligence’ in. Onder de Richtlijn moeten bedrijven 
de negatieve gevolgen van hun toeleveringsketen voor 

11 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1146.
12 Europees Parlement, 2020/2129 (INL) van 10 maart 2021, beschikbaar via: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.pdf. 
We merken tevens op dat op 21 april 2021 de Commissie de Corporate Sus-
tainability Reporting Directive heeft gepubliceerd. Dit voorstel zal de be-
staande richtlijn voor niet-financiële verslaglegging (NFRD) vervangen met 
ingang van 2023. We hebben ervoor gekozen om ons in dit artikel te richten 
op de Richtlijn inzake due dilligence in de supply chain. 

13 Zo eisten werkgeversorganisaties dat enkel directe leveranciers onder de 
ketenverantwoordelijkheid kunnen vallen, en dat bedrijven niet verant-
woordelijk gemaakt kunnen worden voor de hele toeleveringsketen.

14 COM(2022) 71 final ‘Voorstel voor een richtlijn betreffende passende zorg-
vuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid’, met
bijlage, beschikbaar via: 
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-
due-diligence-and-annex_en. Zie ook Europese Commissie, Persbericht 
van 23 februari 2022 ‘Een rechtvaardige en duurzame economie: Com-
missie komt met regels die bedrijven verplichten. mensenrechten en mi-
lieu in mondiale waardeketens te eerbiedigen’, beschikbaar via: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_1145.

15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1145.
16 Artikel 3(g) Richtlijn: ‘value chain’ means activities related to the produc-

tion of goods or the provision of services by a company, including the de-
velopment of the product or the service and the use and disposal of the 
product as well as the related activities of upstream and downstream esta-
blished business relationships of the company (…).

17 Artikel 3 (f) Richtlijn: ‘established business relationship’ means a business 
relationship, whether direct or indirect, which is, or which is expected to 
be lasting, in view of its intensity or duration and which does not represent 
a negligible or merely ancillary part of the value chain.

mensenrechten, zoals kinderarbeid en uitbuiting van werk-
nemers, en voor het milieu, zoals vervuiling en biodiversi-
teitsverlies, vaststellen en waar nodig voorkomen, beëin-
digen en reduceren.

  Voordelen voor burgers en bedrijven
De Richtlijn realiseert dat bedrijven, die in Europa opere-
ren, voor het eerst gemeenschappelijke en duidelijke re-
gels hebben over Corporate Sustainability Due Dilligence. Dit 
levert de volgende voordelen voor bedrijven op:
• Rechtsonzekerheid tegengaan. Sommige landen 

hebben al nationale regelgeving ontwikkeld. Maar 
deze regelgeving verschilt tussen landen. Dit zorgt voor 
rechtsonzekerheid. De Richtlijn tracht daarom een ge-
lijk regelgevend kader in Europa te creëren. 

• Voldoen aan eisen van consumenten en investeer-
ders. Consumenten eisen meer en meer dat producten 
worden geproduceerd op een duurzamere manier. Te-
vens eisen investeerders meer transparantie. De Richt-
lijn tracht dit te realiseren.

• Verbeteren van risicobeheer. Door de nieuwe regels 
zullen bedrijven een duidelijker beeld krijgen van de 
negatieve effecten op mens en milieu van hun activi-
teiten en die van hun productieketen. Hierdoor zullen 
bedrijven beter in staat zijn om risico’s (op eventuele 
reputatieschade) in een vroeg stadium op te sporen.

• Meer rendement en veerkracht. Onderzoeken laten zien 
dat bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijfsvoering 
integreren meer rendement realiseren en veerkrach-
tiger zijn. 

Door de Richtlijn zullen bedrijven hun bedrijfsmodellen 
duurzamer moeten inrichten om mensenrechten en milieu 
schendingen te voorkomen. Hierdoor zouden burgers zich 
tevens meer gemotiveerd moeten voelen om mens en mi-
lieu te beschermen doordat ze weten dat ze niet alleen staan 
in hun inspanningen en dat bedrijven zich ook inzetten. Ook 
zullen burgers door de Richtlijn meer transparante en be-
trouwbare informatie voorhanden hebben over hoe pro-
ducten worden gemaakt en diensten worden geleverd.

  Toepassingsbereik
De Richtlijn is – in het kort – van toepassing op de volgende 
EU-bedrijven18 en niet EU-bedrijven:19

1. Groep 1 EU-bedrijven: EU-bedrijven met een aan-
zienlijke omvang en economische macht (500 of meer 
werknemers en een wereldwijde netto-omzet van 150 
miljoen euro of meer); 

2. Groep 2 EU-bedrijven: andere EU-bedrijven die niet 
binnen de drempels van Groep 1 vallen, maar die wel 
meer dan 250 werknemers hebben en een wereldwijde 
netto-omzet van meer dan 40 miljoen, op voorwaarde 
dat tenminste 50% van deze omzet wordt gerealiseerd 
in een van de volgende sectoren (i) productie van tex-
tiel, leer en aanverwante producten (zoals schoenen) 

18 Dit betekent: ‘Companies which are formed in accordance with the legis-
lation of a Member State.’

19 Dit betekent: ‘Companies which are formed in accordance with the legis-
lation of a third country.’
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en de groothandel van textiel, kleding en schoenen, 
(ii) landbouw, bosbouw, visserij, de productie van 
etenswaren en de groothandel van rauwe landbouw-
grondstoffen, dieren, hout en dranken (iii) de winning 
van minerale hulpbronnen, de productie van metalen 
basisproducten, andere niet metaalhoudende minerale 
producten en gefabriceerde metalen producten (uit-
zondering machines en uitrustring) en de groothandel 
van minerale bronnen, basis en intermediair mineraal 
product. Voor bedrijven die binnen Groep 2 vallen zijn 
de regels twee jaar later van toepassing dan voor de be-
drijven die in Groep 1 vallen.

3. Op alle niet EU-bedrijven die actief zijn in de EU met 
een omzet gegenereerd in de EU die onder de omzet-
drempels van Groep 1 of 2 valt. 

Kleine en middelgrote ondernemingen (‘KMO’s’) vallen niet 
rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de Richtlijn.20 
Desalniettemin kunnen KMO’s indirect worden beïnvloed 
door de nieuwe regels als het gevolg van de verplichtingen 
voor grote bedrijven om acties te ondernemen in hun hele 
productieketen.

  Verplichtingen onder de Richtlijn
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij due diligence op het 
gebied van mens en milieu uitvoeren (zoals beschreven in 
artikel 5 t/m 11 van de Richtlijn) door de volgende acties te 
ondernemen:
1. Een due diligence plicht in de bedrijfsbeleid incorporeren. 

Zo moeten bedrijven een due diligence policy hebben 
met een beschrijving van de aanpak (inclusief op de 
lange termijn), een gedragscode ontwikkelen en een 
beschrijving van het proces waarmee de due diligence 
plicht wordt geïmplementeerd.

2. Feitelijke of potentiële nadelige gevolgen voor de men-
senrechten en het milieu in kaart brengen. De Richtlijn 
definieert de nadelige gevolgen voor mens en milieu als 
schendingen van internationale verdragen,21 bijvoor-
beeld kinderarbeid, milieuvervuiling, illegale boskap, 
discriminatie, etc. Deze gevolgen door activiteiten van 
het bedrijf en dochtenondernemingen en value chains/
business relationships, moeten in kaart worden ge-
bracht. De omvang van deze verplichting is vrij breed, 
aangezien ‘value chain’ gedefinieerd is als: ‘activities 
related to the production of goods or the provision of 
services by a company, including the development of the 
product or the service and the use and disposal of the 
product as well as the related activities of upstream and 
downstream established business relationships of the 
company.’

3. Effecten voorkomen, reduceren, tot een minimum be-
perken of beëindigen. Nadat de nadelige gevolgen voor 
mens en milieu in kaart zijn gebracht, moeten deze 
worden voorkomen, gereduceerd of beëindigd. Hier-
voor moeten bedrijven gepaste maatregelen nemen. 
Zo moeten bedrijven bijvoorbeeld een preventieplan 

20 Artikel 2 Richtlijn.
21 Zoals opgenomen in de bijlages bij de Richtlijn.

opstellen, financiële compensatie betalen aan slachtof-
fers, een herstelplan implementeren of relaties beëin-
digen met partijen. Andere maatregelen zijn: het ver-
krijgen van contractuele garanties van zakenpartners 
om ervoor te zorgen dat zij gedragscodes naleven, het 
doen van investeringen in management-, productiepro-
cessen en infrastructuur, het samenwerken met andere 
partijen (binnen de grenzen van het mededingings-
recht) om nadelige effecten te voorkomen/beperken 
of het ondersteunen van KMO’s bij het naleven van ge-
dragscodes. Tevens moeten EU en niet EU-bedrijven die 
onder de drempels van Groep 1 vallen, een plan hebben 
om ervoor te zorgen dat hun business strategie in lijn is 
met het beperken van de opwarming van de aarde met 
1.5 graad in overeenstemming met de Paris Agreement.

4. Een klachtenprocedure vaststellen en in stand houden. Zo 
moeten slachtoffers, vakbonden en organisaties de mo-
gelijkheid hebben om klachten in te dienen bij het be-
drijf indien zij gerechtvaardigde zorgen hebben over de 
negatieve effecten op mens en milieu. Het bedrijf moet 
actie ondernemen met betrekking tot de klachten en 
klagers moeten de mogelijkheid hebben om met verte-
genwoordigers van het bedrijf in gesprek te treden over 
de klachten.

5. De effectiviteit van het beleid en de maatregelen inzake 
due diligence plichten (periodiek) monitoren. Bedrijven 
moeten minimaal een keer per jaar een assessment uit-
voeren om te monitoren wat de effectiviteit is van hun 
verplichtingen onder de Richtlijn.

6. In het openbaar communiceren over de due diligence 
plichten. Bedrijven moeten een public statement op hun 
website publiceren over hun due diligence en de daar-
uit volgende acties die het bedrijf neemt.

De Richtlijn bevat een Director’s duty of care. Bestuurders 
moeten toezien op de implementatie van de due diligence 
verplichtingen en deze integreren in de bedrijfsstrategie. 
Bovendien moeten bestuurders, bij het vervullen van hun 
plicht om in het belang van de onderneming te handelen, 
rekening houden met de gevolgen voor mens en klimaat van 
hun beslissingen.

  Handhaving en sancties
EU-lidstaten moeten erop toezien dat bedrijven hun due di-
ligence verplichtingen nakomen. Hiervoor zullen EU-lidsta-
ten een autoriteit moeten aanwijzen die belast zal worden 
met de handhaving van de Richtlijn. EU-lidstaten kunnen 
bedrijven boetes opleggen, of bevelen hun verplichtingen na 
te komen. De Commissie vindt het van belang dat slachtof-
fers de mogelijkheid krijgen om gecompenseerd te worden. 
Slachtoffers moeten de mogelijkheid hebben om een civiele 
claim in te dienen bij de bevoegde nationale rechtbank. 
Deze civiele aansprakelijkheid ziet op de eigen activiteiten 
van het bedrijf, haar dochterondernemingen en established 
relationships. EU-lidstaten moeten (indien nodig) hun re-
gels omtrent civiele aansprakelijkheid aanpassen om ervoor 
te zorgen dat hun wetgeving over civiele aansprakelijk-
heid gevallen dekt waarin schade het gevolg is van het niet 
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nakomen van een bedrijf van haar verplichtingen onder de 
Richtlijn.

  Volgende stappen
De Richtlijn wordt nu ter goedkeuring aan het EP en de Raad 
voorgelegd. Na goedkeuring krijgen EU-lidstaten twee jaar 
de tijd om de Richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. 
Verwacht wordt dat bedrijven binnenkort met deze nieuwe 
due diligence plichten worden geconfronteerd. Wanneer 
bedrijven precies aan de nieuwe regelgeving moeten vol-
doen, hangt af van de kwalificatie van het bedrijf onder de 
Richtlijn. De nieuwe wetgeving zal compliance- en aanspra-
kelijkheidsrisico’s meebrengen ten aanzien van ESG-risico’s 
in de toeleveringsketen.

  Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw en 
Voedselvoorzieningsketen

Ondanks dat de Nederlandse wetsvoorstellen voor een Wet 
verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en 
de Wet Zorgplicht Kinderarbeid ‘on hold’ zijn gezet in af-
wachting van het voorstel voor een richtlijn voor Corporate 
Sustainability Due Dilligence,22 is op 1 november 2021 al wel 
de Nederlandse Wet Oneerlijke Handelspraktijken Land-
bouw en Voedselvoorzieningsketen (‘Wet OHP’) in werking 
getreden. De Wet OHP implementeert de EU Richtlijn inzake 
oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen onderne-
mingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen die 
eerder in 2019 werd aangenomen. Deze sectorspecifieke 
wet moet de positie van leveranciers van landbouw- en 
voedselproducten (zoals boeren, tuinders en vissers) in de 
keten versterken en de inkoopmacht van sterke marktpar-
tijen (zoals supermarkten) beperken. De Wet OPH verbiedt 
handelspraktijken die nadelig zijn voor deze leveranciers 
zoals:
i. het op korte termijn (< 30 dagen) annuleren van leve-

ring van bederfelijke producten door de afnemer;
ii. het te laat betalen van producten (30 dagen voor be-

derfelijke producten en 60 dagen voor niet bederfelijke 
producten);

iii. het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden 
door de afnemer (zoals volume, kwaliteitsnormen of 
prijzen);

iv. de leverancier laten betalen voor zaken die geen ver-
band houden met de verkoop van de producten, bederf 
en verlies van de producten of onderzoek naar klachten 
van klanten, etc.

22 Nederland was ambitieus en had op 24 oktober 2019 al de Wet Zorgplicht 
Kinderarbeid (’WZA’) aangenomen. Die wet verbiedt bedrijven producten 
te produceren of projecten uit te voeren waarbij kinderen tewerk worden 
gesteld. De WZA werd gevolgd door het op 11 maart 2021 bij de Tweede 
Kamer ingediende wetsvoorstel voor een Wet verantwoord en duurzaam 
internationaal ondernemen. Dit laatste wetsvoorstel overlapt met de WZA, 
omdat het niet alleen de preventie van kinderarbeid omvat, maar ook dis-
criminatie en milieuschade. Daarom zal het wetsvoorstel voor een Wet 
verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, indien het wordt 
aangenomen, in plaats komen van de WZA. Aangezien het Nederlandse 
kabinet van mening is dat een gezamenlijke aanpak en uniforme regel-
geving op Europees niveau wenselijk is, zijn beide wetgevingsinitiatieven 
‘on-hold’ gezet in afwachting van de Richtlijn onder EU recht op het gebied 
van due diligence in de supply chain. 

Tevens mag afnemer geen bedrijfsgevoelige informatie van 
de voedselleverancier krijgen, gebruiken en/of openbaar 
maken en mag afnemer niet (dreigen met) vergeldings-
acties, bijvoorbeeld uit de verkoop halen van producten, 
geen actieaanbiedingen, geen communicatie of vernieu-
wingen van de overeenkomst. De Wet zet tevens uiteen dat 
sommige handelspraktijken enkel mogelijk zijn indien deze 
vooraf samen zijn afgesproken door partijen. Zo mag een af-
nemer niet zonder dat dit voorafgaand is afgesproken on-
verkochte producten terugsturen zonder te betalen voor die 
producten of vergoedingen vragen voor kosten voor opslag, 
promotie, opname in het assortiment, etc.
Het is voor voedselleveranciers mogelijk om zowel bij de 
ACM als bij de onder de wet in het leven geroepen Geschil-
lencommissie melding te doen van een oneerlijke handels-
praktijk onder de Wet OHP. Bij overtreding kan de ACM boe-
tes opleggen. Daarentegen kan de Geschillencommissie een 
bindende uitspraak doen en kan daarbij een vergoeding toe-
kennen voor geleden schade. De Wet OHP geldt alleen als de 
leverancier een relatief kleine partij is ten opzichte van zijn 
afnemer. Dit wordt bepaald aan de hand van omzetdrempels 
zoals uiteengezet in de Wet. Hierdoor geldt de Wet OHP vol-
gens de ACM ‘alleen voor situaties met scheve machtsver-
houdingen’. Volgens de wetgever moeten boeren, tuinders, 
maar ook vissers en andere leveranciers van landbouw- en 
voedingsproducten (zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken 
en groothandelaren die leveren aan detailhandel) door de 
Wet een sterkere onderhandelingspositie krijgen ten op-
zichte van grote en geconcentreerde afnemers.

3. Contractuele mogelijkheden om 
inkoopbeleid in lijn te brengen met ESG 
vereisten

Om te voldoen aan huidige en toekomstige wetgeving 
moeten bedrijven hun toeleveranciers onder de loep nemen. 
Relevante vragen zijn daarvoor:
- aan welke ESG-eisen moeten mijn leveranciers voldoen 

en wil ik dat mijn leveranciers voldoen?
- hoe kan ik deze eisen (contractueel) opleggen aan mijn 

leveranciers? 
- indien mijn leveranciers niet willen voldoen aan de ei-

sen, kan ik hen dwingen, ofwel kan ik de samenwerking 
dan beëindigen? 

Tevens zullen afnemers zelf – mede op grond van de Wet 
OHP – hun eigen gedrag ten aanzien van leveranciers onder 
de loep moeten nemen. Indien het gedrag van afnemers 
niet compliant is, kunnen leveranciers eisen dat de huidige 
business practice wordt aangepast of contracten worden 
herzien. ESG-eisen zullen echter voor elke branche anders 
zijn. De COVID-19 pandemie heeft de groei van e-commerce 
versneld, waardoor levering gerelateerde CO

2
-emissies zijn 

toegenomen. Zo kan het in het kader van ESG van belang 
zijn om van leveranciers te eisen dat zij hun routes optimali-
seren om het verbruik van fossiele brandstoffen te verlagen, 
onnodig verpakkingsmateriaal te elimineren en enkel pro-
ducten te vervoeren middels elektrische wagens (op groene 
stroom) of fietskoeriers.
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  Wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en 
contracteren met nieuwe partners

De implementatie van nieuwe ESG-eisen voor leveranciers 
en sectorspecifieke verplichtingen voor afnemers vereist 
dat bestaande contracten worden herzien, bijgewerkt of 
beëindigd en dat er mogelijk nieuwe contracten moeten 
worden onderhandeld en opgesteld. Om wijzigingen aan 
te brengen in een bestaande overeenkomst, is weder-
zijdse instemming vereist. Een overeenkomst kan namelijk 
niet eenzijdig gewijzigd worden tijdens de looptijd, tenzij 
vooraf is overeengekomen dat een partij eenzijdige wijzi-
gingen kan aanbrengen via een clausule in de overeenkomst 
of algemene voorwaarden.23 En dan nog kan (in uitzonde-
ringsgevallen) het uitoefenen van een dergelijke clausule op 
basis van het principe van redelijkheid en billijkheid in de 
gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zijn in het licht 
van de feiten en omstandigheden. Dit kan het opleggen van 
ESG-eisen aan bestaande partijen bemoeilijken. Raadzaam 
is het daarom om in gesprek te treden met de leverancier 
of afnemer over de wens om ESG-eisen te introduceren en 
daarover goed en tijdig te communiceren en draagvlak te 
creëren. Waarschijnlijk zullen niet alle partijen bereid of 
in staat zijn om duurzaamheidsaanpassingen te maken, 
omdat dit vaak leidt tot kostenstijgingen (bijvoorbeeld de 
eisen om een contract af te sluiten met elektrische bezorg-
diensten). Een goed startpunt is om eerst uit te leggen wat 
de lange termijn doelen zijn en waarom dit het hele supply 
chain-netwerk en de merkreputatie ten goede komt. Om le-
veranciers aan te zetten tot duurzaamheidsaanpassingen 
zouden afnemers kunnen overwegen (tijdelijk) een hogere 
prijs te betalen voor producten of diensten van leveranciers 
die voldoen aan ESG-eisen. Het omgekeerde geldt als de le-
verancier afnemer hiertoe wil aanzetten. Sommige partners 
zullen zelf al bezig zijn met het aanpassen van hun bedrijfs-
voering op het gebied van ESG. Een gesprek over dit thema 
kan erin resulteren dat deze partijen ESG-initiatieven 
sneller en ambitieuzer willen aanpakken en dat nieuwe af-
spraken door middel van contract aanpassing direct door-
gevoerd kunnen worden.
Indien een partner zich niet wil conformeren aan ESG-ei-
sen, kan ervoor worden gekozen om de overeenkomst (tus-
sentijds) te beëindigen. Veelal zal het niet conformeren aan 
nieuwe EGS-eisen bij gebreke van afspraken daarover in 
de onderliggende overeenkomst geen grond voor ontbin-
ding ingevolge de overeenkomst of de wet opleveren. Dit is 
anders als er een heldere code of conduct is opgesteld die 
ook integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en 
waarvan niet-naleving een tekortkoming is die grond voor 
ontbinding van de overeenkomst kan zijn. Veel bedrijven, 
bijvoorbeeld in de fashion sector, maken daar al gebruik 
van. Bovendien lijkt het hebben van een code of conduct 
niet langer vrijwillig met het oog op de Richtlijn voor due 
diligence plichten in het bedrijfsleven. Dat niet naleving 

23 Zie lagere rechtspraak waarin is bepaald dat partijen een overeenkomst 
niet eenzijdig kunnen wijzigen of eenzijdig partieel kunnen opzeggen; zie 
Rechtbank Gelderland, 10 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3897; Recht-
bank Midden-Nederland, 13 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1793; Recht-
bank Rotterdam, 8 april 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4446. 

niet zodanig klein van omvang or aard is om ontbinding te 
dragen was voorheen logisch omdat zo’n code of conduct 
soms vooral or zelfs alleen AML en anti-corruptie bepa-
lingen bevatte. Bij toevoeging van ESG-bepalingen is het 
raadzaam om het bindende karakter en de sanctie van ont-
binding expliciet te benoemen in de overeenkomst.
Indien een overeenkomst een tussentijdse opzeggings-
bepaling bevat (termination for convenience) kan gebruik 
gemaakt worden van deze bepaling om de overeenkomst 
tussentijds op te zeggen (met inachtneming van de contrac-
tuele, althans indien deze naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar is, redelijke, opzeggingster-
mijn).
Een overeenkomst van bepaalde tijd zonder opzeggings-
bepaling zal in principe niet eenzijdig tussentijds kunnen 
worden opgezegd, tenzij er onvoorziene of zwaarwegende 
gewijzigde omstandigheden zijn. Het is de vraag of ESG-ver-
plichtingen daaronder vallen. Dat zal afhangen van wat er 
wel of niet in de overeenkomst geregeld is over gewijzigde 
omstandigheden, alsook of de ESG-eisen op wettelijke ver-
plichtingen zijn gebaseerd en zo ja wat daarover in het con-
tract geregeld is. Let wel, indien de overeenkomst daarvoor 
‘ruimte’ laat, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid 
in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en 
de omstandigheden van het geval, meebrengen dat aan de 
opzegging nadere eisen gesteld worden. Het kan nodig zijn 
een aanbod tot compensatie te doen. Daarnaast kan een 
beroep op een contractuele beëindigingsbepaling onder 
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar zijn.24 In het geval er geen moge-
lijkheid tot tussentijdse beëindiging is, is het raadzaam om 
na te gaan wat de einddatum van de overeenkomst is en de 
wederpartij tijdig mede te delen dat de overeenkomst niet 
vernieuwd zal worden en daarmee automatisch eindigt op 
de einddatum. Indien de overeenkomst geen einddatum 
bevat, is er sprake van een ‘overeenkomst voor onbepaalde 
tijd’. De relatie kan ook zo gekwalificeerd worden als er 
geen schriftelijke overeenkomst is afgesloten, maar partijen 
wel al een tijd zakendoen. Duurovereenkomsten voor on-
bepaalde tijd zijn in beginsel opzegbaar, zij het dat ook de 
eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard 
en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van 
het geval kunnen meebrengen dat opzegging slechts moge-
lijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor op-
zegging bestaat, er een schadevergoeding wordt betaald of 
een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen.25 In ver-
reweg de meeste gevallen zal er een redelijke opzegtermijn 
in acht genomen moeten worden. Bij de beoordeling van de 
vraag of er een redelijke opzegtermijn in acht is genomen 
moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afge-
wogen en zijn ook de aard en gewicht van de redenen voor 

24 HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 2018/98 (Goglio/SMQ).
25 HR 28 oktober 2011, LJN BQ9854, NJ 2012/685 (Gemeente De Ronde Venen/

Stedin); HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013/341 (Auping/
Beverslaap); HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450 (Pen-
sioenfonds/Alcatel-Lucent) en HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, NJ 
2018/98 (Goglio/SMQ). 
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opzegging van belang.26 Een in literatuur reeds lang geleden 
ontwikkelde vuistregel is doorgaans een opzegmaand per 
contractjaar.27

Voor het selecteren van nieuwe leveranciers of afnemers is 
het raadzaam een lijst op te stellen van ESG-eisen, EU-kwa-
liteitsnormen zoals keurmerken, CE normen en/of certifi-
ceringen waaraan elke partij moet voldoen28 en deze ook 
bij relevante stakeholders in het bedrijf (zoals werknemers 
die onderhandelingen en contracten aangaan met nieuwe 
partners) kenbaar te maken. Voordat contracten werkelijk 
gesloten worden, is het van belang fysiek te controleren 
en/of bewijs (bijvoorbeeld certificeringen en keurmerken) 
op te vragen om te oordelen of de wederpartij daadwerke-
lijk aan de ESG-eisen voldoet. In nieuwe overeenkomsten 
moet vervolgens duidelijk opgenomen worden (i) aan welke 
ESG-eisen leverancier/afnemer moet voldoen, (ii) dat er een 
auditrecht geldt om tijdens de looptijd van de overeenkomst 
te controleren of de wederpartij voldoet aan ESG-eisen, (iii) 
dat niet voldoen aan een ESG-eis een grond is voor directe 
beëindiging en (iv) dat er geen vergoeding of schade ge-
claimd kan worden voor een dergelijke beëindiging. Ook zal 
rekening moeten worden gehouden met steeds wijzigende 
keurmerken en eisen, ook dit zal in de nieuwe overeenkom-
sten moeten worden opgenomen, met een oplossing over 
hoe daarmee omgegaan wordt.

  Methodes om ervoor te zorgen dat verkopers aan 
ESG-eisen voldoen

ESG speelt niet alleen aan de inkoopkant maar zoals eerder 
aangehaald ook aan de verkoopkant. Enkele korte opmer-
kingen passen in deze context. Een geschikte manier om er-
voor te zorgen dat producten of diensten enkel worden ver-
kocht door wederverkopers die aan de gestelde ESG-eisen 
voldoen, is het instellen van een selectief distributiestelsel. In 
een selectief distributiestelsel kiest de producent of leveran-
cier zijn wederverkopers uit op grond van kwalitatieve (en 
soms (ook) kwantitatieve) selectiecriteria. Selectiecriteria 
kunnen zien op het wel of niet voldoen aan ESG-eisen. Het 
grote voordeel van een selectief distributiesysteem is dat 
het een gesloten systeem is, geautoriseerde partijen kunnen 
worden verboden om aan niet geautoriseerde partijen te 
verkopen. Zo kan worden voorkomen dat partijen die niet 
aan ESG-eisen voldoen uiteindelijk toch de producten/dien-
sten van de leverancier verkopen. Dit kan niet afgesproken 
worden in normale dealer/retailer overeenkomsten omdat 

26 HR 21 april 1995, NJ 1995/437 (Kakkenberg/Kakkenberg).
27 Zie bijvoorbeeld C.A.M. van de Paverd, ‘De opzegging van distributieover-

eenkomsten’, Deventer: Kluwer 1999; M. De Hoon, ‘Vuistregels voor een 
redelijke opzegtermijn’, NJB 2010/1062; M.W. Hesselink e.a. (red.), Princi-
ples of European Law. Commercial Agency, Franchise and Distribution Con-
tracts, Oxford: Oxford University Press 2006, et cetera. 

28 Zie bijvoorbeeld concurrentieregels voor erkenningsregelingen voor
kwaliteitsregelingen, zoals certificeringsregelingen, keurmerkregelingen,
kwaliteitsregisters etc. in de ACM Leidraad ‘Samenwerking tussen
con currenten’, beschikbaar via: 
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-02/leidraad-
samenwerking-concurrenten.pdf. Zie voor andere EU kwaliteitsnormen 
bijvoorbeeld regels over CE markering en milieukeuring in de EU Verorde-
ning 765/2008 van 9 juli 2008 tot vaststelling van eisen inzake accreditatie 
en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten; EU Verorde-
ning 66/2010 van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.

passieve verkopen zelfs in een exclusief distributiestelsel 
niet kunnen worden verboden (en actieve ook alleen onder 
bepaalde voorwaarden). Er gelden echter strikte regels voor 
selectieve distributiestelsels onder het mededingingsrecht. 
Indien het marktaandeel van zowel de leverancier als de af-
nemer niet meer dan 30% bedraagt op de relevante markt 
en de overeenkomst geen hardcore beperkingen bevat, is het 
kartelverbod niet van toepassing op grond van de Verticale 
Groepsvrijstellingsverordening.29 Een andere manier om 
te voorkomen dat producten of diensten worden verkocht 
door wederverkopers die niet aan ESG-eisen voldoen, is het 
beëindigen van overeenkomsten met wederverkopers en de 
verkoop aan consumenten in eigen hand te nemen. Dit ver-
eist echter wel een radicale koerswijziging, maar resulteert 
in directe controle wat betreft wederverkoop.
In het kader van franchise speelt ESG tevens een belangrijke 
rol. Franchisegevers hebben mededingingsrechtelijk meer 
ruimte dan normale dealers om eisen op te leggen in het 
kader van ESG (zoals de eis om enkel producten in te kopen 
die aan strikte milieueisen voldoen). Dit komt doordat con-
tractuele bepalingen die nodig zijn om de uniformiteit en de 
reputatie van het franchisenetwerk en de bescherming van 
de knowhow te behouden niet onder het kartelverbod val-
len.30 Daarentegen heeft de nieuwe Wet Franchise het moei-
lijker gemaakt om wijzigingen aan te brengen in de formule 
op het gebied van ESG. Dit komt doordat de Franchise Wet 
een instemmingsvereiste van franchisenemers heeft ge-
introduceerd.31 Dit houdt in dat de franchisegever vooraf-
gaand aan het doorvoeren van wijzigingen in de franchi-
seformule dan wel het invoeren van een afgeleide formule 
eerst instemming moet krijgen van de meerderheid van alle 
franchisenemers of van de franchisenemers waarvan rede-
lijkerwijs is te voorzien dat zij daardoor benadeeld worden. 
Stemmen de franchisenemers niet in, dan kan de wijziging 
niet worden doorgevoerd. In de franchiseovereenkomst kan 
een financiële drempel worden vastgelegd waardoor het in-
stemmingsvereiste pas gaat gelden als de wijziging boven 
die drempel uitkomt. Hoe hoog deze drempel mag zijn staat 
niet in de Wet Franchise. Om bereidheid bij franchisenemers 
voor ESG-wijzigingen te vergroten, zou de franchisegever 
goed moeten uitleggen waarom de ESG-eisen nodig zijn voor
behoud en verbetering van de formule. Ook is denkbaar 
om financiële incentives, gezamenlijke promoties, of acties 
en/of tijdelijke kortingen (op de inkoop van producten) te 
kunnen geven aan franchisenemers.

29 Een uitgebreide analyse van de vereisten omtrent (exclusieve en) se-
lectieve distributie onder het mededingingsrecht gaat deze bijdrage te 
buiten. De huidige EU Verticale Groepsvrijstellingsverordening verloopt 
op 31 mei 2022. Op 1 juni 2022 treedt er een nieuw concept EU Verticale 
Groepsvrijstellingsverordening in werking. Er is momenteel een concept 
Groepsvrijstelling gepubliceerd door de Europese Commissie, deze draft 
bevat geen radicale veranderingen t.a.v. de regels omtrent selectieve dis-
tributie; zie meer informatie over de evaluatie en concept EU Verticale 
Groepsvrijstellingsverordening en Verticale Richtsnoeren op: 
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-vber_nl. 

30 HvJEU C-161/84 van 28 januari 1986 (Pronuptia), Verordening EU van 20 april
2010 betreffende de toepassing van artikel 101 lid 3 op groepen verticale 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (VBER) en 
Verticale Richtsnoeren, par. 174–190.

31 Wet Franchise, artikel 7:921 BW.
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4. Mededingingsrechtelijke mogelijkheden 
om samen te werken om duurzamere 
inkoop te realiseren

Innovatie op het gebied van duurzaamheid kan gestimu-
leerd worden door samenwerking. Wie samenwerkt in de 
keten, kan risico’s delen en dit kan verduurzaming versnel-
len. Zo zouden twee concurrerende leveranciers af kunnen 
spreken om gezamenlijk te investeren in een start-up die 
apparatuur ontwikkelt om vlees in slagerijen langer vers te 
houden. Diezelfde slagers zouden ook kunnen afspreken om 
ieder een jaar lang producten af te nemen van een nieuwe 
producent van vleesvervangers om zo deze producent van 
startkapitaal te voorzien. Samenwerking tussen partijen die 
elkaars concurrenten zijn of gemakkelijk kunnen worden is 
echter risicovol onder het mededingingsrecht. Onder het 
Europees en Nederlands kartelverbod zijn overeenkomsten 
verboden tussen ondernemingen die ertoe strekken of ten 
gevolge hebben dat de mededinging op de markt wordt be-
perkt. Op zulke afspraken staan hoge boetes. Zo legde de 
ACM recentelijk nog een boete op voor prijsafspraken in het 
kader van een inkoopkartel.32 

  Leidraad duurzaamheidsafspraken ACM
De ACM wil bedrijven meer mogelijkheden te geven af-
spraken te maken voor het bereiken van klimaatdoelen 
zoals vermindering van CO

2
-uitstoot. Hiervoor heeft de 

ACM als eerste autoriteit in Europa een concept leidraad 
duurzaamheidsafspraken (‘Leidraad’)33 gepubliceerd. De 
Leidraad laat zien welke mogelijkheden partijen hebben 
om duurzaamheidsafspraken te maken, maar ook waar in 
het mededingingsrecht de grenzen liggen. Tot de officiële 
vaststelling van de Leidraad (nog niet bekend wanneer) zal 
de ACM de concept Leidraad gebruiken als instrument voor 
haar prioriteringsbeleid. Bij het toetsen van duurzaam-
heidsafspraken aan het mededingingsrecht onderscheidt 
de ACM – in de Leidraad – de volgende drie mogelijkheden:
i. Niet alle afspraken tussen ondernemingen vallen 

onder het kartelverbod.
De ACM licht toe welke duurzaamheidsafspraken niet 
onder het kartelverbod vallen, dit zijn afspraken zoals 
gezamenlijke intenties van sectoren voor het verlagen 
van CO

2
-uitstoot, afspraken om een bepaald vervuilend 

type verpakking niet meer te gebruiken, gezamenlijk 
productiemiddelen/knowhow beschikbaar te stellen 
voor ontwikkeling van nieuwe duurzame producten, 
etc.

ii. Samenwerken binnen de vrijstelling van het kartel-
verbod.
Het kartelverbod kent een vrijstelling (artikel 6 lid 3 
Mededingingswet) voor afspraken die de mededinging 
beperken. Deze geldt als de voordelen van de afspraak 

32 https://www.acm.nl/nl/publicaties/kartelboetes-voor-prijsafspraken-
bij-de-inkoop-van-gebruikt-frituurvet. 

33 https://www.acm.nl/nl/publicaties/2e-concept-leidraad-duurzaamheids-
afspraken-mogelijkheden-binnen-het-mededingingsrecht. 

opwegen tegen de nadelen daarvan.34 Het uitgangspunt 
is dat gebruikers volledig moeten worden gecompen-
seerd voor de nadelen van de mededingingsbeperking. 
De ACM meent dat er van dit uitgangspunt afgeweken 
kan worden als (i) het gaat om een milieuschade-
afspraak35 en (ii) de afspraak een efficiënte bijdrage le-
vert aan naleving van een internationale of nationale 
norm of het bereiken van een concreet beleidsdoel (ter 
voorkoming van dergelijke schade). Voor milieuscha-
deafspraken moet volgens ACM gekeken worden naar 
de voordelen voor de bredere samenleving als geheel. 
Onder de huidige regels moeten de voordelen voor de 
gebruikers (lagere CO

2
-uitstoot) gelijk of groter zijn dan 

de nadelen voor die gebruikers (prijsverhoging). Voor 
milieuschadeafspraken wordt niet langer geëist dat ge-
bruikers volledig worden gecompenseerd voor de nade-
len36 die worden veroorzaakt door de mededingingsbe-
perkende afspraak. Hierdoor zullen de voordelen van 
de overeenkomst sneller opwegen tegen de nadelen in 
vergelijking met de voorheen geldende norm, en dus 
eerder zijn toegestaan.

iii. Wanneer er niet van de vrijstelling van het kartel-
verbod geprofiteerd kan worden, hebben partijen 
verschillende mogelijkheden om hun duurzaam-
heidsinitiatief verder te brengen.
Indien de ACM tot de conclusie komt dat de afspraak 
mededingingsrechtelijk niet is toegestaan, kunnen 
partijen kiezen hun initiatief voor te leggen aan de wet-
gever. Algemene regels die het publieke belang dienen, 
vallen namelijk niet onder het toepassingsbereik van 
de Mededingingswet. Indien een initiatief vertaald 
wordt in regelgeving, kan daarmee het met het initia-
tief beoogde duurzaamheidsdoel mogelijk toch worden 
gerealiseerd. Volgens het ‘Wetsvoorstel ruimte voor 
duurzaamheidsinitiatieven’ kan de Minister op verzoek 
besluiten om in het belang van duurzame ontwikkeling 
een algemene maatregel van bestuur vast te stellen. 
Partijen kunnen de minister vragen een maatregel te 
nemen waarmee een duurzaamheidsinitiatief wettelijk 
bindend wordt voor de hele sector.

De ACM zegt geen boetes op te leggen voor gezamenlijke 
afspraken waarbij duidelijk is dat de bedrijven te goeder 
trouw de Leidraad hebben gevolgd, maar uiteindelijk toch 
niet aan alle voorwaarden voldoen.

34 Deze afweging moet gemaakt worden op basis van (i) efficiëntie voor-
delen, (ii) of gebruikers een billijk aandeel van de voordelen ontvangen, 
(iii) de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de mededingingsbeper-
king (iv) de mededinging niet voor een substantieel deel wordt uitgescha-
keld (‘Vrijstelling kartelverbod’).

35 Milieuschadeafspraken hebben betrekking op het verminderen van nega-
tieve externe effecten en, daardoor, op een efficiënter gebruik van natuur-
lijke hulpbronnen. Overige duurzaamheidsafspraken (niet zijnde milieu-
schadeafspraken) kunnen betrekking hebben op sociale of andere vormen 
van duurzaamheid, zoals het hanteren van bepaalde minimumnormen bij 
de productie bijv.: het stellen van minimumeisen voor dierenwelzijn bij de 
productie van vlees.

36 Omdat hun vraag naar de producten in kwestie in wezen het probleem ver-
oorzaakt waarvoor de samenleving oplossingen moet vinden. Bovendien 
genieten zij dezelfde voordelen als de rest van de samenleving. Dit is een 
nieuwe toets die de ACM hanteert.
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Indien ondernemingen twijfelen of hun duurzaamheids-
afspraken mededingingsrechtelijk door de beugel kunnen, 
kunnen zij hierover met de ACM van gedachten te wisselen. 
Inmiddels hebben verschillende partijen met de ACM ge-
sproken over initiatieven die bijdragen aan de transitie naar 
duurzame energie en andere duurzaamheidsdoelen. Recen-
telijk heeft ACM zich positief uitgelaten over twee initiatie-
ven in de energiesector waarbij concurrerende bedrijven 
samenwerken. Het eerste initiatief gaat over het gezamen-
lijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit 
uit een windmolenpark. Het andere initiatief gaat over het 
afspreken van dezelfde prijs voor CO

2
 in de rekenmodellen 

voor investeringen in de elektriciteitsnetten door netbe-
heerders. De ACM paste bij deze beoordelingen de Leidraad 
toe en heeft duidelijkheid gegeven aan de initiatiefnemers.37

De Leidraad ziet op de uitleg en toepassing van het Ne-
derlandse kartelverbod, wat kortgezegd betekent dat de 
Leidraad enkel ziet op samenwerkingen in Nederland (dus 
zonder grensoverschrijdend effect). Samenwerking tussen 
partijen die een grensoverschrijdend effect heeft valt niet 
onder de Nederlandse Mededingingswet en dus niet onder 
de Leidraad. De ACM wil de Commissie aansporen om ge-
lijksoortige regels in te voeren op Europees niveau.

  Initiatieven op het gebied van duurzaamheid in 
Europa

De leidende rol die de ACM met haar duurzaamheidsafspra-
ken leidraad heeft ingenomen, lijkt Europa te hebben geïn-
spireerd. In 2020 reageerden 200 stakeholders op vragen 
van de Commissie over hoe Europese mededingingsregels 
klimaatbeleid kunnen ondersteunen. Op 4 februari 2021 
organiseerde de Commissie een conferentie over dit on-
derwerp. In september 2021 publiceerde de Commissie een 
Competition Policy Brief waarin zij de belangrijkste punten 
uit de debatten samenvat en voorbeelden geeft van con-
crete beleidshervormingen op het gebied van staatssteun, 
mededinging en fusiecontrole.38 Op 1 maart 2022 heeft de 
Commissie nieuwe concepten voor de Horizontale Groeps-
vrijstelling voor R&D en Specialisatie overeenkomsten en 
de Horizontale Richtsnoeren gepubliceerd. Het concept Ho-
rizontale Richtsnoeren bevat een specifiek hoofdstuk over 
duurzaamheidsovereenkomsten. Hierin zet de Commissie 
op de volgende wijze uiteen hoe duurzaamheidsovereen-
komsten beoordeeld moeten worden onder het mededin-
gingsrecht:
i. Duurzaamheidsovereenkomsten die geen mededin-

gingsbezwaren opleveren.
Overeenkomsten die geen betrekking hebben op con-
currentie parameters, zoals prijs, hoeveelheid, kwa-
liteit, keuze en innovatie leveren geen bezwaren op 
onder het mededingingsrecht. De Commissie geeft de 
volgende voorbeelden:
• Overeenkomsten die geen betrekking hebben op 

de economische activiteit van concurrenten, maar 

37 https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-positief-over-samenwerking-
bedrijven-om-duurzaamheid-energiesector-te-bevorderen.

38 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/63c4944f-1698-
11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF.

zien op de internal corporate conduct. Concur-
renten mogen de reputatie van hun bedrijfstak op 
het gebied van milieu verantwoordelijkheid verbe-
teren door bijvoorbeeld afspraken te maken over 
het vermijden van single-use plastic. 

• Overeenkomsten die betrekking hebben op het 
maken van een database met informatie over le-
veranciers die duurzame waardeketens en pro-
ductieprocessen hebben of distributeurs die pro-
ducten op een duurzame manier verkopen, zonder 
partijen te verzoeken om producten te kopen van 
deze leveranciers of om te verkopen aan deze dis-
tributeurs. 

• Overeenkomsten tussen concurrenten die betrek-
king hebben op industriewijde bewustwordings-
campagnes met betrekking tot de milieu voetaf-
druk die hun producten teweeg brengen, zonder 
dat deze campagnes resulteren in het gezamenlijk 
adverteren van producten.

ii. Beoordeling van duurzaamheidsovereenkomsten 
onder het Europees kartelverbod
Een duurzaamheidsovereenkomst wordt gezien als 
een doelbeperking39 als de overeenkomst niet echt een 
duurzaamheidsdoel nastreeft maar fungeert als het 
verdoezelen van prijsafspraken, markt of klant verde-
ling of beperkingen t.a.v. productie, kwaliteit of inno-
vatie. Het is onwaarschijnlijk dat duurzaamheidsover-
eenkomsten die voldoen aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden een merkbaar effect40 hebben op de me-
dedinging:
• de duurzaamheidsafspraak is transparant en alle 

geïnteresseerde concurrenten kunnen deelnemen 
in het proces dat tot de duurzaamheidsafspraak 
leidt;

• de afspraak mag niet direct of indirect opgelegd 
worden aan partijen die niet willen deelnemen aan 
de afspraak;

• participerende partijen moeten vrij zijn om hogere 
duurzaamheidsstandaarden toe te passen;

• er mag geen commerciële gevoelige informatie ge-
deeld worden die niet relevant is voor de ontwik-
keling van de duurzaamheidsafspraak;

• er moet effectieve en niet-discriminerende toe-
gang tot de duurzaamheidsafspraak zijn;

• de afspraak mag niet tot een significante prijsver-
hoging of reductie in keuze van producten leiden;

• er moet een monitoringsysteem zijn om te checken 
of partijen voldoen aan de voorwaarden van de 
duurzaamheidsafspraak. 

 De Commissie betoogt dat de voordelen voor de sa-
menleving als geheel (bijv. lagere CO

2
-uitstoot) een rol 

39 Het kartelverbod maakt onderscheid tussen overeenkomsten die ‘ertoe 
strekken’ (doelbeperking) of ‘het gevolg hebben’ dat de mededinging 
wordt beperkt. Als een overeenkomst als doelbeperking gekwalificeerd 
kan worden, staat strijd met het kartelverbod vast en hoeven de gevolgen 
die de overeenkomst heeft op de mededinging niet te worden onderzocht.

40 Als de overeenkomst niet als een doelbeperking gekwalificeerd kan 
worden, kan de overeenkomst enkel in strijd zijn met het kartelverbod als 
de overeenkomst een merkbaar effect heeft op de mededinging.
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kunnen spelen bij de beoordeling onder de vrijstelling 
van het Europees kartelverbod (artikel 101 lid 3 VWEU) 
maar enkel als de voordelen voor de samenleving als 
geheel significant genoeg zijn om de gebruikers (van 
de producten/diensten die vallen onder de duurzaam-
heidsafspraak) in de relevante markt voor het nadeel 
(bijv. hogere prijs) te compenseren. Om voordelen voor 
de samenleving als geheel mee te kunnen laten wegen 
in de beoordeling moeten partijen:
a) duidelijk de voordelen beschrijven en bewijzen 

dat deze voordelen zich al hebben voorgedaan of 
dat het waarschijnlijk is dat deze zich voor zullen 
doen;

b) de begunstigden duidelijk beschrijven;
c) laten zien dat consumenten in de relevante markt 

substantieel overlappen met de begunstigden of 
deel van hen uitmaken;

d) laten zien welk deel van de voordelen voor de sa-
menleving als geheel dat zich voordoen buiten 
de relevante markt, ten goede komen aan consu-
menten in de relevante markt.

 Het is positief om te zien dat de Commissie net als de 
ACM erkent dat er rekening moet worden gehouden 
met de voordelen voor de samenleving als geheel. 
Echter hanteert de Commissie een meer terughou-
dende benadering dan de ACM (de Commissie bena-
drukt dat de voordelen ‘significant’ genoeg moeten zijn 
om gebruikers te compenseren en de ACM zegt dat ge-
bruikers – voor milieuschade afspraken – niet volledig 
gecompenseerd hoeven te worden). 

iii. Verzoek van autoriteiten duurzaamheidsovereen-
komsten
De Commissie stelt dat partijen bij een duurzaamheids-
afspraak die de mededinging beperkt niet aansprake-
lijk gehouden zullen worden voor de inbreuk op het 
mededingingsrecht indien autoriteiten partijen hebben 
verzocht deze overeenkomst te sluiten.

Belanghebbenden kunnen hun input op de concepten voor 
de Horizontale Groepsvrijstelling voor R&D en Specialisatie 
overeenkomsten en de Horizontale Richtsnoeren indienen 
tot 26 april 2022. De finale documenten zullen op 1 januari 
2023 in werking treden. Dit betekent dat er nog ruimte is 
voor aanpassing en de grenzen binnen het Europese mede-
dingingsrecht om samen te werken in het kader van duur-
zaamheidsinitiatieven nog niet vaststaat.

  Duurzaamheidsovereenkomsten in de 
landbouwsector

Voor duurzaamheidsovereenkomsten in de landbouwsector 
worden er in Europa sectorspecifieke acties ondernomen. 
Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben na-
melijk onlangs een nieuwe afwijking goedgekeurd waarbij 
mededingingsbeperkingen in overeenkomsten in de land-
bouwsector worden toegestaan als deze noodzakelijk zijn 
om hogere duurzaamheidsnormen te halen dan de bin-
dende EU- of nationale normen. Deze afwijking is vastge-
legd in de GMO-verordening (Verordening 1308/2013), die 
deel uitmaakt van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

van de EU. De overeenkomsten moeten bepaalde milieu-
doelstellingen nastreven, het gebruik van pesticiden en het 
gevaar van antimicrobiële resistentie tegengaan en de ge-
zondheid en het welzijn van dieren beschermen. De partijen 
bij de overeenkomsten moeten landbouwbedrijven zijn die 
mogelijk samenwerken met andere partijen uit de toele-
veringsketen. De Raad en het Parlement hebben de Com-
missie verzocht uiterlijk op 8 december 2023 richtsnoeren 
te publiceren over de voorwaarden om deze afwijking toe 
te passen. De Commissie raadpleegt momenteel belangheb-
benden om te weten welke soorten duurzaamheidsover-
eenkomsten zij tot dusver hebben gesloten of willen sluiten, 
welke mededingingsbeperkingen door die overeenkomsten 
zijn of kunnen ontstaan en wat de impact van een dergelijke 
samenwerking kan zijn voor leveringen, prijzen en inno-
vatie. Belanghebbenden kunnen tot 23 mei 2022 hun me-
ning geven.41

5. Conclusie

Nieuwe wetgevingsinitiatieven op het gebied van ESG 
worden in Europa en Nederland voorbereid. Voor inkoopre-
laties zijn specifiek relevant, het voorstel voor een richtlijn 
voor Corporate Sustainability Due Diligence en de sector-
specifieke Wet Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw en 
Voedselvoorzieningsketen. Op basis van deze wetten zullen 
leveranciers en afnemers elkaar onder de loep moeten 
nemen. Dit kan resulteren in het feit dat bestaande con-
tracten moeten worden herzien, bijgewerkt of beëindigd, 
met alle risico’s op geschillen van dien. Ook zullen nieuwe 
contracten moeten worden opgesteld en worden uit onder-
handeld. Het eenzijdig wijzigen van overeenkomsten is vaak 
niet mogelijk. Het is raadzaam om met elkaar in gesprek te 
treden en samen naar oplossingen te zoeken. Innovatie op 
het gebied van duurzaamheid kan gestimuleerd worden 
door samenwerking. Wie samenwerkt in de keten, kan ri-
sico’s delen en dit kan verduurzaming versnellen. Dit rea-
liseren de ACM en de Europese Commissie zich ook. Mid-
dels nieuwe regels moeten de mogelijkheden onder het 
Mededingingsrecht verruimd worden voor samenwerking 
tussen bedrijven om duurzamer te kunnen ondernemen. 
De ACM is bereid in gesprek te treden met bedrijven over 
duurzaamheidssamenwerkingen, eventuele risico’s te be-
noemen en mee te denken over mogelijke oplossingen daar-
voor. Zo heeft de ACM zich recentelijk positief uitgelaten 
over twee initiatieven in de energiesector waarbij concur-
rerende bedrijven samenwerken. Concluderend, de regels 
omtrent ESG-vereisten bij inkoop worden aangescherpt, 
daarentegen worden de regels op het gebied van samenwer-
king om ESG-doelen te bereiken juist versoepeld. Hierdoor 
zullen bedrijven een hernieuwde balans moeten vinden in 
een steeds ESG-bewustere wereld.

41 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_1352.
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