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Federaal minister van landbouw Denis Ducarme (MR) is deze week ingegaan op onze vraag om de rundvee-
sector en de fruitsector als sectoren in crisis te erkennen. De aanhoudend te lage en niet-kostendekkende 
prijzen in beide sectoren liggen mee aan de basis om die beslissing te nemen. Samen met de varkenssector, 
die reeds eerder dit jaar de erkenning als sector in crisis verkreeg als gevolg van de Afrikaanse varkenspest, 
zitten intussen drie volwaardige landbouwtakken op hun tandvlees. Daarmee zien we ook drie sectoren 
waar politieke beslissingen, commerciële belangen en gewijzigde maatschappelijke gedragingen heel veel 
invloed hebben op de marktwerking en prijsvorming. Steeds meer kwekers krijgen het steeds moeilijker 
om het hoofd te bieden aan die evolutie en kunnen de extra ademruimte die kan gecreëerd worden door 
uitstel van betaling van sociale lasten goed gebruiken. “Tegen beter weten in” hoorden we ook als reactie. 
“Sectoren die niet meer levensvatbaar zijn, moet je niet blijven pamperen” hoorde je ook vallen... dat is niet 

onze visie en wij blijven in ieder geval beide sectoren vol steunen, vanuit de ervaring dat een stap terugzetten om nadien verder 
te kunnen springen moet kunnen. Georganiseerd en collegiaal de productie sturen kan daarbij volgens ons een middel zijn om uit 
de precaire situatie weg te komen. De balans tussen vraag en aanbod bepaalt ook in deze sectoren veel, maar niet alles. Het juiste 
evenwicht mee helpen zoeken, vinden en realiseren zal op een aantal bedrijven pijn doen, maar als je uitzicht hebt op een betere 
prijsvorming als gevolg daarvan, dan kan veel ten goede keren op korte termijn. 

De rundveehouderij werkt reeds meer dan tien jaar tegen verkoopsprijzen, af boerderij, die amper bewegen, niet kostendekkend 
zijn en geenszins de gestegen productiekosten volgen, wel integendeel, en zelfs een dalende tendens vertonen. Het gebrek aan 
engagement vanuit de distributeurszijde of bij groothandelaars en foodservicebedrijven om voluit te gaan voor vlees van bij ons, 
het gebrek aan goede wil van inlandse retail-aankopers om die paar centen per kilo méér te willen betalen voor vlees van bij ons, 
breekt onze veehouders steeds meer zuur op. Veehouders van alle leeftijden, en zeker de relatief jonge, houden het voor bekeken 
om op die manier te moeten werken en kiezen andere wegen om op hun landbouwbedrijf actief te zijn: hetzij kleinschaliger en recht-
streekse afzet zoekend bij consumenten en restaurateurs voor “hun” vlees, hetzij door exclusievere rassen te kweken en daarmee de 
lokale markt op te gaan. Voorbeelden uit bijvoorbeeld Frankrijk tonen aan dat we onze Belgische, en zeker de Vlaamse consument, 
chauvinistischer moeten “kneden en maken”. We kunnen dat door hen duidelijk aan te geven en te tonen hoe en waar hun vlees 
van bij ons dichtbij gekweekt wordt. Het Charter Veehouder-Horeca dat vorige week ondertekend werd moet ook bijdragen tot een 
opwaardering van vlees van bij ons. Ook in de klimaatdiscussie hebben onze veehouders recht van spreken: grasland houdt enorm 
veel koolstof vast in de bodem en voedergewassen helpen mee het van oudsher circulaire landbouwmodel in stand te houden.

Voor de fruitsector in zijn geheel geldt een gelijkaardige problematiek: geopolitieke beslissingen na de Russische inval in Oost-
Ukraine en het daarop volgend Russisch embargo op Europese land- en tuinbouwproducten treffen vooral de fruitsector bij ons. 
Dat komt bovenop het feit dat de Oost-Europese lidstaten, Polen voorop, volop gestimuleerd werden vanuit Europees Brussel om 
fruitplantages aan te planten, ooit met de bedoeling de Russische markt van daaruit te bestormen met appels en peren. Vandaag 
komt het Pools fruit ook onze kant op. Zo organiseert de Europese Unie een enorme concurrentie voor onze telers binnen haar eigen 
grenzen, een situatie die er alleen maar erger op geworden is met het embargo sinds augustus 2014. Op het ronde tafelgesprek 
dat vorige week in Sint-Truiden georganiseerd werd door Europees parlementslid Hilde Vautmans (OpenVLD) spatte de frustratie 
onder fruittelers er vanaf. Ze voelen zich in de steek gelaten door de politieke verantwoordelijken voor het embargo die, ver boven 
het Europees Parlement, klakkeloos de Verenigde staten gevolgd zijn in 2014 zonder te beseffen welke gevolgen dat zou hebben 
voor onze sectoren, en in het bijzonder de perensector. 

Wij kunnen vandaag alleen vaststellen dat de Belgische politici hun verantwoordelijkheid oppikken en brandjes blussen waar ze 
kunnen, maar dat er aan de grond van de zaak niets bijgesteld wordt. Net daar waar de basis kan gelegd worden voor marktherstel 
gebeurt nog steeds niets. Er is nog werk aan de winkel!
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