de voorzitter

Contractvoorstellen aardappelen niet kostendekkend:
teken niet!

De voorbije jaren kende de Belgische (Vlaamse) aardappelverwerkende industrie een ware groei-explosie en
de investeringen gaan nog steeds door. Het maakte van de regio Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk,
naast het productiegebied ook het verwerkingsgebied bij uitstek. Gevestigde en nieuwe aardappeltelers speelden in op de vraag van de industrie om meer aardappelen te telen om de bevoorrading te garanderen. De
contractprijzen gingen evenredig mee de hoogte in tot een behoorlijk 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 kregen vele honderden akkerbouwers enig houvast en toch een relatieve zekerheid op inkomensvlak.
Niets verkeerd en houden zo, zou je dan denken. Maar dat is blijkbaar zonder de waard gerekend. Want wat
zien we vandaag gebeuren? De verwerkende industrie heeft vele telers zover gekregen dat er geen weg terug
is. De investeringen in machines en bewaarplaatsen gebeurden, in lijn met de gevraagde areaaluitbreidingen. Maar vandaag planten
verschillende verwerkers steeds meer aardappelen uit in eigen beheer en laten ze steeds meer telers beetje bij beetje in de kou staan
of zetten ze hen voor de keuze: telen tegen te lage contractprijzen of geen contract meer!
Deze periode van het jaar wordt menig aardappelteler de deur platgelopen om een contract af te sluiten voor het nieuwe teeltjaar. We
zien vandaag voorstellen van contracten die geen greintje respect voor de teler laten blijken. De telers worden verliezende partij, letterlijk,
nog voor ze ook maar één poter in de grond stoppen. Op basis van objectieve cijfers, uit bedrijfseconomische boekhoudingen, blijkt dat
de voorgestelde contractprijzen allesbehalve kostendekkend zijn, laat staan wat marge toelaten voor toekomstige investeringen! Wie
dergelijk contract tekent moet beseffen dat hij zichzelf in de voet schiet en slaaf wordt van industriëlen. Een rekenmodule om je eigen
reële teeltkost in te schatten kan je terugvinden op onze website. Doe de oefening!
Er zijn blijkbaar steeds minder zekerheden in de landbouw. Enkele jaren geleden werd een strategie uitgezet om fors te groeien in de
aardappelverwerkende sector, vandaag is de buit binnen en worden de goede intenties teruggedraaid. Wijzen in de richting van de telers
die “te veel aardappelen telen” en zo een overaanbod creëren kan niet aanvaard worden als argumentatie om te lage contractprijzen
voor te stellen. De telers zijn, we schreven het reeds hierboven, meegegaan in het verhaal van groei in partnerschap. Met het zweet 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 tegen een uitbreiding gekant zijn, wel in tegendeel, maar zorg er als industrieel voor dat ook de producent zijn graantje kan meepikken. Nu is er maar
één winnaar: de sterkste in het spel. Het illustreert alleen maar, en opnieuw, de willekeur en vooral de macht van de aardappelindustrie.
Nooit was het inkomen in de landbouw zo volatiel en Europa zegt dat we het risico moeten inperken: tegen natuurrampen komt er een
weersverzekering en tegen marktschommelingen kan men een contract nemen met vaste prijzen of op de termijnmarkt actief worden.
Zo simpel is het voor de Europese ambtenaren in Brussel. Maar ze vergeten erbij te vertellen dat tegenover de weersverzekering er
een premie en een pak voorwaarden staan, dat de contractprijzen vaak de reële kosten niet dekken en er voor termijnmarkten ook een
buffer nodig is.
We kunnen eigenlijk niet zonder elkaar en dat moet ook aan de andere kant van het productieproces beseft worden. Misschien moet
het areaal eens flink teruggezet worden zodat de slinger van de aanbodbalans eens aan de andere kant doorslaat. Waarom niet eens
een jaartje aardappelen overslaan?
Wie zou er baas moeten zijn? Wij toch?
Boer (m/v) zkt respect, eens te meer!
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