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Door de combinatie van een grondige marktverstoring door de Covid-19 besmettingen over gans de we-
reld en de steeds groter wordende overschotten aan landbouwproducten binnen Europa zitten steeds 
meer sectoren met het water aan de lippen. De melkstroom wordt bijvoorbeeld nog groter in mei, de 
melkmaand bij uitstek. In die optiek is de opstart van de private opslag van magere melkpoeder en andere 
zuivelproducten een pleister op een houten been. Aan de bron grijpt Europa niet in, integendeel. Er wordt 
weliswaar opgeroepen om in producentenorganisaties (lees: coöperaties) de handrem op te zetten, maar 
veel efficiënter ware het indien vanuit de Europese Commissie zelf instructies zouden gegeven worden of 
initiatieven zouden genomen worden om algemeen een productiebeperking en -daling te realiseren. Veel 
beter dan te werken met de subsidiëring van de private opslag zou Europa haar pijlen moeten richten op 
een gestructureerde aanpak van de productie, net zoals ze dat eind 2016 deed, door niet geleverde liters te 

compenseren. Nog beter ware het geweest indien Europa bij het afschaffen van de melkquota in 2015 had voorzien in een flexibel 
productievolume, zoals wij steeds vroegen. Amper goed 4 jaar na datum stellen wij, en wij niet alleen, vast dat er nu reeds voor de 
tweede maal moet ingegrepen worden in de zuivelmarkt om de bal in de lucht te houden. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe onze 
hoogste Europese beleidsmakers kortzichtig te werk gaan en geen oog of oor hebben voor mensen van op het terrein. 

Gezond boerenverstand ziet het zo: liever allemaal wat minder maar voor een deftige prijs, dan weer moeten krabben en zoeken 
om de boel draaiende te houden en intussen gewoon verder melken alsof er niets aan de hand is. Het begint eindelijk ook te dagen 
bij de Belgische verwerkers en binnen de brancheorganisatie MilkBE, die nog maar net de luiers ontgroeid is, vond men de voorbije 
week ook dat Europa wel wat anders kon bedenken dan louter opslaan wat er te veel is. Er werd gesproken over het Europese 
steunprogramma voor particuliere opslag van zuivelproducten als “een start” en “dat de markt momenteel geen extra melkvolumes 
vraagt”. Een visie die de onze ondersteunt om op Europees niveau extra in te zetten op een deels gestuurde productie, die perfect 
flexibel te regelen is en die perfect te rijmen valt met het welzijn van de Europese burger-melkveehouder.

Ook andere sectoren trekken terecht aan de alarmbel: de varkensprijs zakt in ijltempo en ook de eiermarkt, de kalfsvleesmarkt, de 
aardappelmarkt lopen zware averij op. Een uitbreiding van de Europese crisistussenkomsten moet echt wel kunnen waargemaakt 
worden om de toekomst van de vele familiale bedrijven die actief zijn in die sectoren te vrijwaren. 

Langs Vlaamse zijde moet er ook nog bijgestuurd worden wat betreft de sectoren die onder het grote noodfonds van 200 miljoen 
euro ingeschreven worden. Men was binnen de Vlaamse Regering heel snel akkoord om binnen de land- en tuinbouwsector de 
sierteelt te laten opnemen als sector in nood, maar op dat ogenblik (half maart) was nog niet duidelijk hoe groot de impact van de 
pandemie op de vrije aardappelmarkt zou worden. Vandaag weten we wel beter en zien we honderdduizenden ton aardappelen 
onverkoopbaar worden. Kwaliteit waar een productiekost mee gepaard ging voor de aardappelteler en waar een correcte schade-
loosstelling moet tegenover geplaatst worden. We legden dan ook een gemotiveerde vraag neer bij de Vlaamse minister van Land-
bouw Crevits en bij de Vlaamse Regering om ook de vrije aardappelsector op te nemen op de lijst met sectoren die in aanmerking 
komen voor het Vlaams noodfonds. Intussen kunnen we alleen de raad geven om een raming te laten maken van de nog aanwezige 
en onverkoopbare voorraden. We stelden de vraag aan de minister om daarvoor ook de gemeentelijke schattingscommissies in te 
schakelen. 

Op woensdag 13 mei gaat er ook een volgende Europese landbouwraad door. We hebben onze verschillende landbouwministers 
gevraagd om daar opnieuw te pleiten voor een Europese beleid dat steek houdt en verder gaat dan de neus lang is.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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