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Geachte bestuursleden van Stichting Farmers Defence Force,
Ik wend mij tot u namens mijn cliënte, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (het CBL). Het CBL is
de brancheorganisatie die de belangen van haar leden1 , bestaande uit Nederlandse supermarkten en
foodservicebedrijven, behartigt.
Het CBL heeft met grote zorg kennis genomen van uw recente aankondiging om op korte termijn acties te
organiseren die kortgezegd neerkomen op het blokkeren van distributiecentra van supermarkten en
groothandels, of het op andere wijze verstoren van de distributieketen van voedselvoorziening in Nederland,
vlak voor of rondom de kerstdagen. Ik wijs in dit verband naar de ongedateerde brief van uw voorzitter de
heer Van den Oever, namens het bestuur van FDF, getiteld "FDF: Hier komt de opfrisser", de brief van de
heer van den Oever, namens het bestuur van FDF van 10 december 2019, getiteld "De hamsterweek is
begonnen!", de facebook pagina van FDF en recente berichtgeving in landelijke en regionale kranten (onder
meer De Telegraaf en De Stentor) waaruit volgt dat door FDF georchestreerde acties op stapel staan voor 12
en 18 december 2019. Het CBL heeft bovendien kennis genomen van het feit dat afgelopen week oefenacties
door FDF zijn uitgevoerd.
Het CBL en haar leden kunnen begrip opbrengen voor het feit dat Nederlandse boeren als gevolg van de
stikstof- en PFAS problematiek, in een moeilijke positie terecht zijn gekomen en met de overheid een
complexe discussie voeren over de mate waarin zij aan de oplossing van deze problematiek kunnen
bijdragen. Het CBL en haar leden kunnen echter geen begrip opbrengen voor het feit dat FDF probeert haar
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standpunten in deze discussie met de overheid kracht bij te zetten door acties te voeren die gericht zijn op het
verstoren van de voedseldistributieketen in Nederland.
In de eerste plaats heeft dit geen enkele zin, nu het CBL en haar leden hetzelfde doel nastreven als FDF: elke
dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Nederland. Het is zinloos om de consument met
lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de
oplossing geen stap dichterbij. Hierbij komt dat de leden van het CBL zeer aanzienlijke schade zullen lijden
als gevolg van de door FDF aangekondigde acties. Het blokkeren van slechts één distributiecentrum
gedurende één dag, leidt al tot schade voor supermarkten en foodservicebedrijven die in de miljoenen euro's
loopt. Het CBL kan en zal niet toestaan dat de legitieme belangen van haar leden en in het verlengde daarvan
de klanten van deze leden, op deze wijze worden geschaad, en deze door FDF tot speelbal worden gemaakt
om de belangen van mede-ondernemers in de voedselketen, uw achterban, veilig te stellen. U kunt uw
standpunt bovendien ook kracht bijzetten met acties die niet tot schade voor de leden van het CBL leiden.
Namens CBL verzoek, en voorzover nodig sommeer ik u, mij uiterlijk op donderdag 12 december 2019 om
10 uur 's ochtends schriftelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen dat FDF de voorgenomen
acties jegens CBL-leden zal afblazen, géén distributiecentra en/of winkels zal blokkeren en geen andere
acties zal ondernemen als gevolg waarvan de belangen van de leden van het CBL worden geschaad
(waaronder begrepen het blokkeren van de openbare weg in de buurt van vestigingen van CBL-leden), bij
gebreke waarvan het CBL mij heeft geïnstrueerd alle nodige rechtsmaatregelen te treffen die nuttig of nodig
zijn teneinde haar belangen, en die van haar leden, te beschermen, waaronder het entameren van een kort
geding en/of het leggen van beslagen.
Ik wijs er voorts op dat u, in uw hoedanigheid van statutair bestuurders van FDF, ook persoonlijk
onrechtmatig handelt jegens CBL en haar leden, door uw achterban op te roepen tot het voeren van acties die
onrechtmatig zijn, en tot schade zullen leiden. Namens cliënte verzoek, en voorzover nodig sommeer ik u
daarom eveneens, in uw hoedanigheid van bestuurders van FDF, mij binnen de hiervoor genoemde termijn
schriftelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te bevestigen, dat u oproepen aan uw achterban en andere
Nederlandse boeren tot het voeren van onrechtmatige acties als hiervoor genoemd, zult staken en gestaakt
zult houden en dat u, voor zover deze oproepen al zijn gedaan, alles in het werk zult stellen om het ertoe te
leiden dat uw achterban van het voeren van dergelijke acties zal afzien. Voor het geval u niet, niet tijdig of
niet volledig aan deze sommatie voldoet, behoudt cliënte zich uitdrukkelijk het recht voor om u ook
persoonlijk aansprakelijk te stellen.
Ook jegens uw achterban, de bij FDF aangeslotenen, behoudt cliënte zich alle rechten voor. Ik wijs erop dat
iedere aanhanger van FDF die deelneemt aan onrechtmatige acties, zoals het mede blokkeren van een
distributiecentrum, hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor de gehele schade van een dergelijke actie.
Gelet op de genoemde mogelijkheid van het voeren van een kort geding, verneem ik graag eveneens uiterlijk
op donderdag 12 december 2019, om 10 uur 's ochtends uw verhinderdata in de periode van vrijdag 13
december 2019 tot en met dinsdag 17 december 2019, zodat ik hiermee bij het aanvragen van een datum
voor pleidooi, rekening kan houden. Ik zou het voorts op prijs stellen als u mij informeert door welke
advocaat FDF zich laat bijstaan, zodat afstemming over het te voeren kort geding met hem of haar kan
plaatsvinden.
Ik zie uw hopelijk positieve reactie graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Cliënte behoudt zich ondertussen
alle rechten en weren voor.
Hoogachtend,

Richard de Haan
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