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Gedragscode voor het opmaken van aardappelcontracten
Ruim drie jaar geleden werd een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de oprichting van de brancheorganisatie en bijna twee jaar geleden werd Belpotato.be boven de doopvont gehouden. Een duidelijke
vraag vanuit de telerszijde, waarvoor het ABS expliciet 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 noopte tot een grondige inhoudelijke discussie over
de contracten. Om alles wat meer te kaderen en de moeilijke weg te schetsen die gedurende zestien (!) jaar
moest afgelegd worden blikken we ook even terug in de tijd. Op initiatief van toenmalig federaal minister
van landbouw Sabine Laruelle werd op 5 december 2005 de Conventie Contractuele Landbouw ondertekend door verschillende beroepsorganisaties waaronder ABS, Boerenbond, FWA en Belgapom. Deze tekst
werd snel de “Code Laruelle” en gold in realiteit als leidraad voor menig landbouwcontract. Deze Conventie
beoogde het bevorderen van het evenwicht in de handelsrelaties tussen enerzijds de landbouwproducent
en anderzijds het bedrijf dat productiemiddelen aan de landbouwproducent levert of het bedrijf dat bij landbouwproducenten aankoopt. Daaruit voortvloeiend kwam op 23 november 2006 het “Advies inzake de contracten in de sector aardappelen” tot stand.
De Code Laruelle wees op evenwichtig opgemaakte contracten, maar de nieuwe aardappelcontracten weken met de jaren steeds
verder af van de Code. Het werd dan ook hoog tijd om dit aan te pakken, zeker na de afwikkeling van de problematische teeltjaren
2018 en 2019.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is eindelijk toch het eerste werkstuk binnen de brancheorganisatie Belpotato.
be afgeleverd. We onderhandelden en ondertekenden mee de nieuwe gedragscode voor het opmaken van aardappelcontracten.
Binnen de werking van de ABS-aardappelstudieclub zal er nog wel menig woordje gesproken worden over de concrete invulling
van de contracten en het fair omgaan met elkaar als teler en afnemer, maar de basis voor evenwichtiger contracten is gelegd. Na
twee jaar evalueren we de gedragscode en sturen we bij indien nodig. We gaan er echter van uit dat de nu gezette stap een volgende overbodig maakt en dat, met ook de omzetting van de Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken naar Belgische
wetgeving op til, iedere betrokkene zich aan de spelregels zal houden. Eind november gaat het aardappelfeest Interpom opnieuw
door in KortrijkXpo. De gedragscode zal uiteraard ook op onze stand door onze vertegenwoordigers toegelicht worden. Stel hen
maar alle vragen die op je lever liggen.
Op het moment dat we de nieuwe gedragscode voor de aardappelsector ondertekenden liep in Noord-Frankrijk een meerlandenoverleg in de diepvriesgroentensector, met onder meer vertegenwoordigers uit Nederland, België en Frankrijk. Ook daar werd
de nood aan meer uniforme contracten aangekaart en werd vanwege de telers een correctie op de prijzen voorgelegd, ten gevolge
van de sterk gestegen productiekosten. Bij ons vervult de telersvereniging Ingro met verve haar rol bij die verwerkende bedrijven
waarmee ze samenwerkt, maar ook daar gaat het overleg niet zonder slag of stoot.
Ook de bietensector, decennia lang het voorbeeld van goede verstandhouding tussen telers en fabrikanten, beleeft vandaag moeilijke tijden, ondanks aantrekkende suikerprijzen wereldwijd. Ook in die sector komen telers amper uit de kosten en lijken de fabrikanten niet meteen geneigd om in te gaan op de legitieme vraag van de telers om de basisprijzen opwaarts te sturen en schouder
aan schouder door de crisis te gaan.
Er ligt duidelijk overal nog veel werk op de plank en daar zullen wij vanuit het ABS, van op het terrein, al ons gezond boerenverstand
gebruiken om jullie belangen te behartigen. We rekenen in alle sectoren op evenveel inzicht in onze situatie en verwachten dat de
breedste schouders ook de zwaarste lasten dragen doorheen de productieketen. In tegenstelling tot wat de schouderbreedte van
menig land- of tuinbouwer zou kunnen laten vermoeden zitten de spreekwoordelijk breedste schouders, die om financiële lasten te
dragen, niet bij ons in de primaire sector. Het is maar dat men het weet!
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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