
2 | 26 maart 2021

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Het is misschien aan uw aandacht ontsnapt door de vele andere beslommeringen op onze landbouwbe-
drijven, maar we zijn nog steeds bezig met ons syndicaal werk om de verschillende contracten in de aard-
appelsector bij te sturen. Exact drie jaar geleden werd een intentieverklaring ondertekend om te komen tot 
de oprichting van de brancheorganisatie en ruim een jaar geleden werd Belpotato.be boven de doopvont 
gehouden. Een duidelijke vraag vanuit de telerszijde, waarvoor het ABS tekende, was om snel werk te 
maken van evenwichtige en eenduidige contracten. De door ons georganiseerde inzameling en doorlichting 
van alle bestaande contracten deed immers onze wenkbrauwen fronsen en geen klein beetje.
Alle initiatiefnemers van de brancheorganisatie wilden zorgen voor een eenstemmig krachtig geluid vanuit 
de Belgische aardappelketen en met oplossingen komen voor gemeenschappelijke vraagstukken. Deze 
doelstellingen werden ook vertaald in een concreet actieplan dat ertoe moest leiden dat ook de telers ten 
volle aan hun trekken komen. 
Dat hield en houdt onder meer in dat contracten evenwichtiger moeten worden en dat receptievoorwaarden 
duidelijker uitgeschreven en opgevolgd moeten worden. Iedereen weet dat er soms wel wat ruis op de lijn 
kan zitten en ongetwijfeld ook nog zal zitten, toch zijn wij ervan overtuigd dat met deze sectorale overleg-
structuur sneller oplossingen uit de bus kunnen komen. 
Het besef dat iedereen het verdient om te verdienen dringt drie jaar na datum blijkbaar nog niet helemaal 
door tot iedere actor in de aardappelketen, zo is onze vaststelling op vandaag. Een verwerker of handelaar 
heeft er nochtans alle baat bij dat hij zijn grondstof tijdig en in toereikende hoeveelheden kan laten leveren, 
de teler heeft er alle baat bij dat hij weet waar en tegen welke voorwaarden hij terecht kan met zijn patatjes. 
De realiteit is echter niet wat het lijkt, de gesprekken binnen de werkgroep contractuele relaties verlopen 
nog steeds zeer moeizaam. We werden bijvoorbeeld regelmatig met eenzijdige afzeggingen geconfron-
teerd. Het is duidelijk dat een gevoelige snaar geraakt werd wanneer wij aandrongen op het snel werk 
maken van transparantie en uniformiseren van contractvoorwaarden.
Begin maart 2021 was er dan plots een uitzending van het onderzoeksprogramma #investigation op de 
Franstalige zender RTBF, vergelijkbaar met Pano bij de VRT, over de gang van zaken bij een aantal verwer-
kers die ook actief zijn in Wallonië.
Dat was de aanleiding voor onze federale minister van landbouw, zelfstandigen en KMO, David Clarin-
val, om een verzoekschrift in te dienen bij de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende praktijken die 
mogelijk in strijd zijn met het mededingingsrecht in de aardappelsector. De minister maakt zich sterk dat 
bepaalde clausules in de contracten als onrechtmatig zouden kunnen beoordeeld worden en in strijd met 
bepaalde artikelen van het Wetboek van economisch recht. 
Een eerste overleg tussen de actoren in de aardappelketen, volgend op deze démarche van de minister, 
leidde nog niet tot een doorbraak, maar de wil om tot een oplossing te komen was wel aanwezig. 

Wij rekenen in ieder geval op een terugkerend besef dat iedereen aan tafel elkaar nodig heeft en dat de 
betrokkenen er best alles aan doen om dit niet te laten ontsporen tot een onoverbrugbare kloof.
Geen verwerkers zonder telers, geen telers zonder verwerkers. Dat besef zal er toch stilaan mogen komen 
langs de andere kant van de tafel!

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

de voorzitter

Modelcontracten op komst, eindelijk!


