de voorzitter

Wurgcontracten moeten eruit
In Kortrijk de ganse aardappel- en groentesector onder de spots op Interpom/Primeurs 2018. Iedereen die
betrokken partij is, is er op de afspraak. Het ABS ontbreekt uiteraard ook niet. Wie zijn hart wil luchten bij
ons kan dat zeker, de laatste stand van zaken bij de contracten in aardappel- en groenten leggen we jullie
graag uit. Er valt immers nogal wat te bespreken! De voorbije jaren kende de Belgische (Vlaamse) aardappel- en groenteverwerkende industrie een ware groei-explosie en de investeringen gaan nog steeds door.
Het maakte van onze regio, naast het productiegebied ook het verwerkingsgebied bij uitstek. Gevestigde
en nieuwe telers speelden in op de vraag van de industrie om meer en gericht te telen om de bevoorrading
te garanderen. De contractprijzen volgden de toenemende vraag tot op een zeker niveau. Wie de teelt echt
in de vingers heeft en zijn gewas goed opvolgt kon de voorbije jaren, los van de weersinvloeden, een mooie
balans voorleggen. Zo kozen vele honderden akkerbouwers voor enige houvast en zekerheid op inkomensvlak via het afsluiten van contracten. Niets verkeerd en houden zo, zou je dan denken. Het tegendeel blijkt nu bewaarheid te
worden in het rampjaar 2018. Want wat zien we vandaag gebeuren? Niet beschikbare en bijgevolg niet te leveren volumes worden
aangerekend of doorgeschoven naar volgend jaar en verder. De verwerkende industrie heeft vele telers zover gekregen dat er geen
weg terug is en dat blijft wringen, ook bij ons als sectorverdediger. Pootgoed wordt ook al geleverd via de contracterende afnemer,
telers hebben geen andere keuze dan mee te gaan in het verhaal en (proberen) alle contractvoorwaarden na te komen. De liefde
blijft vandaag te veel van één kant komen en dat blijft niet houdbaar op termijn.
Na Interpom wordt menig aardappelteler de deur platgelopen om een contract af te sluiten voor het nieuwe teeltjaar. We zullen opnieuw contracten zien voorgelegd worden die nog steeds geen greintje respect voor de teler laten blijken. Vooral het artikel waarbij
overmacht niet kan ingeroepen worden blijft de valse noot. De telers worden in voorkomend geval opnieuw verliezende partij, al
onze pogingen om dit bij te sturen ten spijt. Dit is en blijft een breekpunt voor de toekomst. Wijzen in de richting van de telers die
“zouden moeten weten wat ze ondertekenen” is te kort door de bocht. Alleen een evenwichtig contract , waarbij beide partijen als
evenwaardige partners beschouwd worden, is de toekomst voor alle partijen.
Wurgcontracten moeten eruit.
De telers zijn meegegaan in het verhaal van groei in partnerschap. Op het zweet van de telers en nu weer ten koste van het inkomen van de boeren groeit de verwerking elk jaar tot een nieuw record. Het is niet dat we daartegen gekant zijn, maar zorg er als
industrieel voor dat ook de producent zijn graantje kan meepikken van die lucratieve groei. Nu is er maar één winnaar: de sterkste
in het spel. Het probleem van dit teeltjaar en de wijze waarop daarmee omgegaan wordt, illustreert alleen maar, en opnieuw, de
willekeur en vooral de macht van de grote jongens in de aardappelketen.
We kunnen eigenlijk niet zonder elkaar en dat besef moet ook aan de andere kant van de tafel doordringen. Misschien moet het
areaal eens flink teruggezet worden zodat de slinger van de aanbodbalans eens zwaar in het negatief doorslaat. Waarom niet eens een jaartje aardappelen overslaan?
Wij hebben zoveel zélf in onze handen.
Boer (m/v) zkt respect, eens te meer!
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