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Op Sinterklaasdag 2016 vierde de federatie van de Belgische Voedingsindustrie, Fevia, haar tachtigste verjaar-
dag. Een respectabele leeftijd voor een organisatie die bruist van leven en die de erkentelijkheid ten aanzien 
van de landbouwsector in al zijn facetten niet onder stoelen of banken steekt. Getuige daarvan was onder meer 
het openingsbeeld dat gebruikt werd in een inleidend filmpje op de feestelijke jaarvergadering: een koppel 
trekpaarden dat in de beginjaren van Fevia het veld omploegde, waarschijnlijk voorbereidend werk aan het 
verrichten om later op het jaar groenten of andere landbouwproducten te leveren bij een lid van de federatie. 
Het is een beeld dat bleef rondspoken in mijn hoofd en me er toe bracht om er ook een stukje van het editoriaal 
mee in te vullen. Want zo is het inderdaad: wij, als land- en tuinbouwers, liggen mee aan de basis van en we 
zorgden mee voor de groei van de bedrijven in de agro-voedingsindustrie tot wat ze nu zijn. Wereldspelers 

zijn het intussen geworden en dat wordt ook breed uitgedragen met het concept “Food.be - Small country. Great food”, hét begrip dat 
intussen méér dan alleen een exportgericht concept geworden is. Het werd intussen ook een merk dat de kwaliteit, diversiteit en de 
innovatie van de Belgische voedingsbedrijven in de kijker zet. Misschien wat minder gekend onder onze leden land- en tuinbouwers, 
maar niet onbelangrijk voor de vlotte afzet van onze producten, bewerkt of verwerkt tot consumentenproducten in binnen- en buitenland.
 
Of onze cruciale rol steeds erkend werd en wordt laten we even in het midden, maar ze is onmiskenbaar groot te noemen. Onze hoog-
kwalitatieve producten liggen werkelijk aan de basis van een gans verwerkingsproces om uiteindelijk tot afgewerkte voedingsproducten 
met een hoge toegevoegde waarde te komen. De stielkennis en kwaliteitsbewaking binnen onze sector is wereldvermaard, net als bij 
onze afnemers-verwerkers, en verdient volgens ons dan ook een correct en fair aandeel van de feesttaart die ermee gebakken wordt. Op 
een omzet van 48 miljard en een exportwaarde van bijna 24 miljard moet het mogelijk zijn om wat meer oog te hebben voor onze vraag 
tot een faire margeverdeling in de agro-voedingsketen. De bal ligt echter niet volledig en alleen maar in het kamp van de voedingsindus-
trie, zoveel is duidelijk en daar hadden we het reeds meermaals over. Ook de andere schakels van betekenis in de keten moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen en de maatschappelijke discussie die zich nu toch ook op Europees niveau steeds meer ontspint onder 
ogen willen zien. Het rapport over de landbouwmarkten van de werkgroep rond de Nederlandse oud-minister Cees Veerman, het rapport 
van de Franse Europarlementariër Dantin als rapporteur voor de Commissie landbouw van het Europees Parlement, de hoorzittingen in 
het Vlaamse, Waalse en Europees Parlement over het rapport Veerman, het zijn stuk voor stuk bevestigingen van de thema’s waar het 
Algemeen Boerensyndicaat steeds blijft op drukken. Wij vragen niets meer of niets minder dan een volwaardige verloning voor ons werk, 
met name faire prijzen voor onze producten, ketenbreed gedragen en met ruggensteun van een toezichthoudende overheidswaakhond. 
Dat er links en rechts nog tegengetrokken wordt, dat weten we. Dat er beweging in komt, dat stellen met vele andere gelijkgezinden 
ook vast en dat sterkt ons in de overtuiging dat we in 2017 een serieuze aanzet moeten kunnen geven tot een algemeen Europees 
kader over faire handelspraktijken in de agro-voedingsketen. We mogen met het ABS dan wel een trekkersrol gespeeld hebben bij het 
tot stand komen van het Belgisch Ketenoverleg, dat intussen door de Commissie erkend wordt als exemplarisch, toch blijven we er van 
overtuigd dat er meer nodig is dan een louter vrijwillige aanpak. De aanstelling van een onafhankelijk voorzitter bijvoorbeeld, maar ook 
een onafhankelijk toezichthouder onder auspiciën van de bevoegde minister, dat kan effectief mee het verschil maken voor onze sector. 
Daarnaast start ook de discussie over de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020, waar ook de positie van de 
landbouwer in de keten als één van de speerpunten naar voor geschoven wordt. 

Onze sector is écht te waardevol en te cruciaal binnen de samenleving om ze volledig over te laten aan de grillen van enkelingen en 
investeringsmaatschappijen. 
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