de voorzitter

Ieder zijn deel
Dat de vleesveesector klappen krijgt is gekend binnen alle geledingen van het Algemeen Boerensyndicaat en
daar werd de voorbije weken ook grondig over van gedachten gewisseld binnen de ABS-rundveecommissie
én in het bestuur én op onze interprovinciale vergadering. Dat de consumptie van rood vlees daalt, dat weet
en ziet iedereen: de voorbije 40 jaar halveerde die zelfs van 30 kg naar 15 kg per persoon en per jaar, vooral
ten voordele van “wit” vlees en in het bijzonder kip. Toch blijft rundsvlees voor heel veel Belgen een basiselement van de dagelijkse warme maaltijd en daar zullen we vanuit het ABS ook blijven de nadruk op leggen.
De wijziging in het consumptiegedrag is echter onmiskenbaar en dat maakt de scheefgegroeide situatie in de
rundsvleessector en –kolom alleen maar erger. Want er is door de jaren heen toch wel één en ander voorgevallen dat uiteindelijk ten nadele van de veehouder uitviel en (nog steeds) uitvalt. Reeds in 2010 (!) schoten we
met scherp op bepaalde spelers in de keten die het niet nauw namen met regelgeving en zich alles konden permitteren. Onze oproep
tot correcte wegingen, omrekeningen en afrekeningen en meer toezicht en tussenkomsten door de overheid werd niet op applaus onthaald, maar met mondjesmaat kwam er toch schot in de zaak door continu op dezelfde nagel te blijven kloppen. Alleen, de veehouder
zelf merkt tot op vandaag nog veel te weinig, om niet te zeggen niets, van in de prijs die hij ontvangt voor zijn dieren.
Een overleg tussen overheid, vleesveehouders en slachthuizen is, gezien de omstandigheden, gewenst op korte termijn. Een duidelijk uitgesproken wil en geschreven engagement om correct te werken wordt nu echt cruciaal willen we de sector ademruimte geven.
Indien dit uitblijft kunnen we onze veehouders ook oproepen om in groep, luid en duidelijk, om uitleg te gaan vragen bij de betrokken
slachthuizen.
De precedenten van overtredingen op de slachtvloer zoals de onwettelijke afsnijdingen van bepaalde karkasdelen, liften van karkassen
aan de weeghaak of fraude bij de omrekening van warm naar koud gewicht zijn reeds lang gekend en niet meer op één hand te tellen,
denken we ook aan het verhaal van de ooit onterecht geinde sanitaire bijdragen die aan hun vingers bleven plakken.
Hoelang moet dit nog duren?
Man en paard noemen ligt in onze mogelijkheden en we zullen het nalaten om dat ook te doen zodat iedereen binnen en buiten de sector
weet waar, wat en hoe gefraudeerd wordt. Misschien moeten we toch maar de vergadertafel tijdelijk laten voor wat ze is en de beproefde
strategie van weleer opnieuw hanteren: de andere schakels met de feiten confronteren door hen hun werkzaamheden onmogelijk te
maken. Franse boeren blokkeerden een paar jaar geleden dagen naeen slachthuizen terwijl een ronde tafel met de keten gepland was
en doorging. De veehouders konden op die manier een aantal engagementen afdwingen. Onze rundveehouders rekenen ook voor hun
sector op het gezond verstand en bijsturingen. De jongere veehouders willen ook hun ding kunnen blijven doen en vragen ons expliciet
dat “iedereen het spel correct zou spelen, zodat iedere schakel zijn deel van de koek zou krijgen”.
Een terechte vraag, die wij ook steeds weer herhalen en blijven herhalen. De prijs op hoger niveau praten kunnen we niet, ook niet met
de huidige afspraken binnen het ketenoverleg of met het interprofessioneel akkoord “transparantie” in zijn huidige vorm. De marges
correct verdelen blijft het doel. Vandaar dat de vraag gesteld werd aan minister Ducarme om het prijzenobservatorium versneld werk te
laten maken van een nieuwe analyse over de werking van de rundvleeskolom. De conclusie daarvan kennen we met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid. Met name dat er wel degelijk winst wordt gemaakt in de sector. Na ons wel te verstaan.
Meer dan ooit geldt het motto: “geen woorden maar daden”!
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