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Alleen een blinde ziet niet op welke wijze onze onderhandelaars voor de contractprijzen in de groentesector 
onder druk gezet worden bij de nog steeds lopende besprekingen voor 2017. Het lijkt er steeds meer op dat 
koste wat kost de eigen marge moet veilig gesteld worden in de verwerkende industrie, terwijl de rendementen 
bij de telers reeds verschillende jaren op rij niet om over naar huis te schrijven zijn. We stellen vast dat de con-
tractprijzen al twintig jaar op quasi hetzelfde niveau blijven hangen, terwijl er een pak kosten bijgekomen zijn 
door steeds strenger wordende productievoorwaarden en opgelegde lastenboeken. We stellen ook vast dat 
bijvoorbeeld spinazietelers amper uit de kosten geraken en maximaal een paar honderd euro kunnen maken 
per hectare. Wanneer dan ook nog eens het weer tegenvalt zit het helemaal scheef en begint het onrecht van 
de te lage prijszetting nog harder te wegen. Net zoals de voorgaande prijsbesprekingen blijft het ook dit jaar 

dus weer blijven vechten om iets binnen te halen.

Je zou je bijna afvragen of de verwerkers wel beseffen dat het vat sneller zal af zijn dan verwacht bij veel groentetelers indien er door-
gegaan wordt met te lage prijszettingen bij contractteelt. Iedereen moet écht beseffen dat de ondergrens reeds overschreden is en 
dat er moet bijgesteld worden naar boven toe. Er wordt ook over de grenzen gekeken door de telers en met de huidige digitale infor-
matiekanalen is het vrij gemakkelijk om snel informatie uit te wisselen en vast te krijgen ter ondersteuning van onze vraag naar betere 
prijsvoorstellen. 

De Brexit komt te pas en te onpas ter tafel als onontkoombare reden van de moeilijkheden in de sector, maar daar kunnen we absoluut 
niet mee akkoord gaan. Alles op de Brexit schuiven lijkt vandaag “in”, meer nog het lijkt ons een drogreden om hoe dan ook te lage 
prijzen vast te leggen voor zowat alle vollegrondsgroenten, zelfs wanneer die niet naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd worden. 
Er is dus duidelijk nog wat werk weggelegd voor de interprofessionele overlegstructuren, Ketenoverleg inbegrepen, om uit te komen bij 
een eerlijker verdeling van de marges tussen de schakels binnen bepaalde sectoren. 

Een schoolvoorbeeld van het machtsmisbruik blijven we vinden in het debat tussen de bietenplanters en de Tiense Suikerraffinaderij, 
waar nog steeds geen akkoord werd gevonden voor de uitzaai 2017 die over luttele weken start. Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat 
betreuren we ten zeerste de negatieve antwoorden vanuit de fabriek op de legitieme eisen vanwege de plantersorganisatie om minstens 
een kostendekkende prijs in de contracten op te nemen. Vandaag liggen voorstellen op tafel die helemaal niet toereikend zijn en waar-
mee de planters, reeds van voor de eerste veldwerkzaamheden aangevat worden om bieten te zaaien, weten dat ze verliezen aan de 
teelt. Het is voor ons onbegrijpelijk dat daar niets aan gedaan wordt vanuit de overheid, net omdat Europese verordeningen in verband 
met de werking van de suikersector nog steeds een duidelijk omschreven opdracht toeschrijven aan de overheid om op te treden als 
arbiter, ook na het wegvallen van de GMO-suiker. Een opdracht die zelfs formeel en in niet mis te begrijpen bewoordingen omschreven 
werd in een brief vanuit de Europese Commissie. In de Europese Verordening staat letterlijk dat de overheid moet tussen komen wanneer 
de belangen van één van de betrokken partijen sterk benadeeld dreigen te worden bij de contractbesprekingen. Welnu, het dispuut 
tussen planters en fabrikant in Tienen is het schoolvoorbeeld van een situatie waar de Vlaamse en de Waalse Overheid hun rol als arbiter 
moeten waarmaken om tot een aanvaardbaar contract te komen. Het huidige stilzitten is echt onaanvaardbaar. 

Het dossier vraagt om meer dan een flauw “het overleg een kans geven”, het noodzaakt het doorbreken van de impasse met een arbitrair 
optreden door de Vlaamse en/of Waalse minister van landbouw.
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