
Wie het weet die mag het zeggen.. 
 
In het licht van de introductie van de Anthos Inkoopvoorwaarden wordt met grote regelmaat 
gesproken over het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel en dan in het bijzonder over de 
toegankelijkheid ervan. En dat is logisch, want het is bekend dat Anthos onderzoek doet naar het 
instellen van nog een arbitragecollege waarnaar in onze nieuwe voorwaarden ook wordt verwezen. 
 
Anthos heeft dit initiatief echter niet alleen genomen, want wij hebben deze stap samen met de 
Hobaho en CNB gezet. Niet, omdat wij van mening zijn dat het huidige Scheidsgerecht niet goed 
functioneert, maar wel omdat wij vinden dat dit instituut vrij toegankelijk moet zijn voor álle  
vakgenoten en niet afhankelijk moet worden gesteld van het lidmaatschap van een organisatie, ook 
niet van dat van Anthos. En deze mening wordt breed gedragen, zo blijkt uit de vele contacten die ik 
heb met vakgenoten van teelt, bemiddeling en handel. 
 
Anthos, CNB en Hobaho hebben eerder een dringend beroep op de KAVB gedaan om medewerking 
te verlenen aan de openstelling van het Scheidsgerecht voor alle vakgenoten, welk verzoek steeds 
met een stevig ‘njet’ werd afgewezen. Zelfs een door ons ingesteld onderzoek door twee topjuristen 
op het gebied van het arbitragerecht heeft de KAVB niet op andere gedachten kunnen brengen. 
 
En daarmee is voor de KAVB de kous af en blijven de poorten van dit gewaardeerde rechtscollege 
voor niet-leden hermetisch gesloten. Dat is betreurenswaardig, maar dat betekent niet dat wij 
lijdzaam toekijken. We kiezen gedrieën onze eigen weg, niet omdat we dat graag willen, maar wel 
omdat er sprake is van een inrijverbod voor een andere, meer voor de hand liggende route die 
eindigt in een vrij toegankelijk scheidsgerecht. 
 
En dat onze weg mogelijk uitmondt in een tweede rechtscollege vind ik niet wenselijk en 
betreurenswaardig, ook omdat het indruist tegen de gevoelens die er vakbreed leven. En juist dat 
roept bij mij de vraag op hoe het nou toch mogelijk is dat een zo breed gedragen wens toch niet in 
vervulling gaat. Wie het antwoord op die vraag weet mag het zeggen, want echt begrijpen doe ik het 
niet. 
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