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De jaarlijkse Week van de Fairtrade komt er weer aan. Van 5 tot 15 oktober wordt gedurende tien dagen de 
aandacht gevestigd op het belang van faire handelsrelaties in Noord en (vooral) Zuid. De voorbije jaren legde 
het initiatief uitdrukkelijk de klemtoon op de zwakke positie van kleine producenten in het Zuiden. Wij blijven 
uiteraard sympathie hebben voor de inzet voor de kleine producent uit het zuiden, maar hier bij ons is het 
evenzeer broodnodig dat het tij keert. De jarenlange gesprekken binnen het Ketenoverleg hebben weliswaar 
de neuzen van tijd tot tijd iets of wat in de dezelfde richting gekregen maar fundamenteel is er niet veel ge-
wijzigd aan de houding van bepaalde spelers rond de tafel. De kaarten werden de voorbije jaren wel eens 
grondig geschud, maar wie wilde valsspelen kwam er steeds goed mee weg. Een vermanend vingertje werd 
wel eens opgestoken, maar er moet meer en krachtdadiger kunnen opgetreden worden om de belangen van 

alle schakels in de keten te behartigen. Het gaat niet op dat de zwakste schakel, de landbouwsector, steeds het kind van de rekening is.

Een concreet voorbeeld van het sluipend gevaar op het stroomafwaarts doordrukken van te lage prijzen zat half september vooraan 
in het nieuws naar aanleiding van een kwade brief van de vereniging van producenten van merkenartikelen aan de voorzitter van het 
ketenoverleg over gang van zaken bij Ahold Delhaize en onze reactie op de afgedwongen heronderhandelingen van lopende contracten 
door Ahold Delhaize. Daar zal bijvoorbeeld uiteindelijk de suikerbietteler die levert aan de suikerfabrikant, die levert aan de grootste 
frisdrankfabrikant, die levert aan de nieuwe warenhuisgroep, de rekening betalen. Het watervalsysteem zal hoe dan ook zijn werk doen 
en eenmaal de sneeuwbal aan het rollen gaat, zal die nog moeilijk te stoppen zijn. Andere retailers kijken maar wat graag naar de afwik-
keling van deze onverkwikkelijke evolutie van het opbouwen en onderhouden van handelsrelaties “nieuwe stijl”. Dat de woordvoerder 
van de retailgroep doodleuk verklaarde dat “ze geen rekening moeten houden met andere schakels in de keten dan diegene waarmee 
zij handelen” is schrijnend, maar tegelijk typerend voor de hautaine houding in die kringen. De paardenbril lijkt op maat gemaakt voor 
diegenen die met volharding met een enge kijk op de wereld doorgaan. Een wereld waarin wij, als primaire producenten moeten ope-
reren tussen aasgieren die uit zijn op de laatste cent.

Maar ook de schakels ervoor huiveren blijkbaar bij het woord “transparantie” en houden angstvallig de boot af om voor eens en altijd 
aan ons toe te kennen wat ons toekomt. Dat er een wetgevend kader is zorgt er vandaag nog steeds niet voor dat bijvoorbeeld in de 
slachthuiswereld op correcte wijze omgegaan wordt met slachtgewichten, noch met classificaties, noch met afsnijdingen, noch met 
betalingstermijnen enzovoort. Een duivelszak geraakt blijkbaar nooit gevuld…

De verdergaande consolidatie in de runderslachthuizen met de overname van het slachthuis Ets. Adriaens uit Velzeke door Veviba 
(Verbist) zat er reeds een tijdje aan te komen en doet ons nog waakzamer worden. 

Machtsconcentratie kan soms rare dingen doen met mensen.
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