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Tsjechië legt
supermarkten
nationalismeop
Tsjechië broedt op eenwet die
buitenlandse supermarkten zo-
als Aholdhet leven zuurmaakt.
Het voedingsnationalismepast
in een trenddie inmenigEU-lid-
staat inMidden- enOost-Europa
dekopopsteekt,met regels die
vooral buitenlandse concerns
zwaar treffen en strijdig zijnmet
de regels vandeEuropese interne
markt.‘Latenwenoueens een
beetjenationalistisch zijn, ten
bate vandeTsjechische land-
bouwenons land.’
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Tsjechiëwil
beleid vaneigen
producteneerst
in supermarkt
HanDirkHekking
Amsterdam

Tsjechiëbroedtopeenwetdiebuiten-
landse supermarktenzoalsAholdhet
levenzuurmaakt.Het is eennieuwe
episode inhet voedingsnationalismedat
inmenigeEU-lidstaatdekopopsteekt.

‘Laten we nou eens een beetje nationa-
listisch zijn, ten bate van de Tsjechische
landbouwenons land.Kijkeensnaarwat
jullie in jekoffiedoen:Duitsekoffiemelk.’
ZoverdedigdedeTsjechischeministervan
landbouw,Miroslav Toman, eind januari
eenwetdie supermarktenoplegt dat van-
af 2022minstens 55% vanwat ze aan voe-
dingsmiddelenverkopenuitTsjechiëmoet
komen.In2028moetdatpercentagezelfs
zijnopgelopentot tenminste73.Deregel
geldtvoorwinkelsmeteenvloeroppervlak
groterdanvierhonderdvierkantemeteren
treftdusvooralgroteketens.Wiezichniet
aande regel houdt, kaneenboetekrijgen
van€370.000perwinkel.
De wet is controversieel, want strijdig

met de regels van de Europese interne
markt. Daar zijn demeeste juristen het
over eens. Thierry Breton, Eurocommis-
saris van internemarkt, waarschuwde de
Tsjechischeregeringvorig jaaraldatzehet
voorstel nietmoet doorzetten. Toch nam
hetparlementdewet eind januari aan.

INBREUKPROCEDURE
HetTsjechischevoorstelpast ineenwaai-
er aan regels die landen in Midden- en
Oost-Europa de afgelopen jaren voor su-
permarktbedrijven doorvoerde, of pro-

beerden door te voeren. Die regels ade-
men voedingsnationalisme en treffen
doorgaansbuitenlandseconcerns zwaar-
der dan lokale bedrijven.

Eerder gingen Slowakije, Roemenië en
Bulgarije tot vergelijkbaar beleid over, zo
schetst Ilya Bruggeman, verbonden aan
de koepelorganisatie van retailbedrijven
EuroCommerce. ‘In Bulgarije moesten
supermarkten tot 90%vande schapruim-
teaanzuivel inruimenvoorproductenuit
dedirecteomgevingofde regiovandesu-
permarkt.’

DeEuropeseCommissiebegondaarop
vorigjaareenzogeheteninbreukprocedure
tegenBulgarije.Brusselwaarschuwdeook
Slowakijedathet supermarktennietmag
verplichten datmeer dan de helft van de
aanbiedingen in hun folders Slowaakse
productenmoetbetreffen.

Hoewel Bruggemanblij is dat deCom-
missie zich tegenwoordig proactief in dit
soort zaken opstelt, noemt hij de gang
van zaken ‘heel frustrerend’. ‘Want bij
een inbreukprocedure kan het jaren du-
renvoorhetHofvanJustitievandeEUeen
uitspraak heeft gedaan. En de overheden
in die landenweten dat wat ze doen fout
is,maar ze gaan er gewoonmee door. Als
Brussel dan in actie komt, krijgt het van
hendeschuld.Zoondermijnjehetvertrou-
wen indeEU.’

SPECIALE RETAILBELASTING
Hijwijstopdespeciale retailbelastingdie
Polen enkele jaren geleden invoerde. Die
treft vooral grotere, buitenlandsewinkel-
bedrijven. De Europese Commissie leed
overdezaakeennederlaagbijhetGerecht
vandeEUinLuxemburg;erspeeltnogeen
beroepszaak.
In andere landen ging de discussie

meestal over het aanbod van lokale pro-
ducenten dat supermarktenmoeten voe-
ren. ‘Maardewet inTsjechië gaat verder’,
zegtTomásProuza,directeur vandeTsje-
chischeretailorganisatieSOCR.Praagstelt
nugeeneisenmeeroverhetaanbod,maar
overwat eenwinkel echt verkoopt.

‘Het is ook een mooi
excuus om extra
steun aan de grote
agro-industriële
bedrijven te geven’

Tsjechen doen boodschappen bij een vestiging van Lidl in Praag. Straksmoetminstens 55%

‘Dat is gekkenwerk’, vindt Prouza. ‘De
regeling zal leiden tot aanzienlijk hoge-
re prijzen van Tsjechische voedingsmid-
delen. En ze neemt ook de drukweg van
buitenlandseconcurrentenopdeTsjechi-
scheproducentenomdekwaliteitvanhun
waren te verhogen.’
Bovendien is aan de regel onmogelijk

tevoldoen,zegthij.Debloemkoolproduc-
tie in Tsjechië kande vraagmaar voor 4,8
maanden van een jaar dekken; voor kool
is dat 2,8maanden, bij komkommers 2,3
maanden, zo heeft hij uitgerekend. Prou-
za: ‘Tsjechië is alleen zelfvoorzienend als
het gaat ommelk, bier en rundvlees. Dus
danishetTsjechischedieetstrakseenglas
melk ’s ochtends en voor lunch en diner
een stoofpotjemetbier.’
Hij wijst op de belangen die Tsjechi-

schebewindspersonenbijdewethebben.
‘Premier Andrej Babis is eigenaar vanhet
grootstevoedingsmiddelenconglomeraat
in het land, Agrofert. Minister van land-

bouwToman is ook een grote voedings-
middelenproducent.’ Zijn broer en vader
runnenfamiliebedrijfAgrotrade.ZowelBa-
bis als Toman stelt dat hij zijn bedrijf op
afstandheeft gezet,maar inhet geval van
Babis vindt de Europese Commissie dat
hijAgrofertnogaltijd indirectcontroleert.
Depremierverklaardezichin januariove-
rigens tegendewet,maardeparlementa-
riërsvanzijnpartijANOstemdenvoorhet
merendeel voor.

EXTREEM LINKS EN RECHTS
DegroteTsjechischeproducentenzijnblij
met de regeling, zegt Tomas Prouza. ‘Ze
zijn van de buitenlandse concurrentie af.
En deze regeling biedt ook eenmooi ex-
cuus omextra steunaande grote agro-in-
dustriële bedrijven te geven. Dewet vergt
immersmeer voedselproductie.’

TochdenktonderzoekerVitekHavelka
van denktank Europeum in Praag dat de
maatregel strandt. ‘Dekansdatde senaat

55% van de verkochte voedingswaren uit Tsjechië komen. FOTO:MARTINDIVISEK/BLOOMBERG

Buitenlandse supers in Tsjechië

Buitenlandse super-
marktbedrijvenhebben
zo’n 70%vandeTsje-
chischemarkt inhan-
den. AchtEU-lidstaten
onderstreepten in een
brief aan voorzitter Jan
Faltynek vande land-
bouwcommissie inhet
Tsjechischeparlement
dat de regeling in strijd is
metdeEuropese interne
markt.Debriefwas een
initiatief vanDuitsland
enNederland. Ahold,
dat al bijnadertig jaar
actief is inTsjechië, zegt
duizenden lokale toele-

veranciers inhet land te
hebben. ‘DeTsjechische
boerenen foodretail-
bedrijvenhebbeneen
sterkepositie op zowel
de lokale als deEurope-
semarktenopgebouwd
dankzij de kwaliteit die
zij leveren enhuncon-
currentiekracht’, aldus
WouterKolk, ceoAhold
DelhaizeEuropa& Indo-
nesië. Bedrijven enklan-
tenprofiterennu vande
vrijemarkt, zegtKolk.
‘Wij denkendatdeze
wetgevingde voordelen
kanbeïnvloeden.’

hiermeeinstemt, isnietgroot.Vervolgens
kanhetparlementdemaatregelopnieuw
aannemen,maar ik denk dat er dan niet
genoegstemmenmeerzijn.PremierBabis
heeft het voorstel nuookbekritiseerd.De
steun voor dit plan ligt vooral bij extreem
rechts en extreem links.’
Mocht het parlement alsnog de quota

intweedelezingomarmen,dankandese-
naatnaarhetconstitutioneelhofstappen,
zegtTomásProuza.OokkandeEuropese
CommissiePraagvoorhetEU-Hofdagen.
Hoedanookduurthet jarenvoorerduide-
lijkheid is,meenthij.

Omdaterditnajaarverkiezingenzijn in
Tsjechië, denkt Prouza dat politici voor-
lopig over het plan doorgaan. ‘Het is ook
een goed politiek verhaaltje, dat speelt in
meerdere lidstateninMidden-enOost-Eu-
ropa.Daarbij zeggenpoliticidatzeconsu-
mentenwillenbeschermentegenwesterse
bedrijven die lage kwaliteit voedsel aan-
bieden,alsofzetweederangsburgerszijn.’
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