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de voorzitter Broodnodige stappen  
voor de doorrekening van onze productiekosten

voor landbouw met toekomst

Zowel de dierlijke productie, door de gestegen voeder- en energieprijzen, als de plantaardige, vooral door 
de gestegen meststof- en fytoprijzen, geraken nog amper uit de kosten. Intussen kampt de ganse agro-voe-
dingsketen met dezelfde problemen en iedere schakel roept om ter hardst om de doorrekening van de hoge 
productiekost bij de afnemer te doen accepteren. Tot onze grote frustratie lukt dat (weeral) niet, terwijl je dat 
zou mogen verwachten in een wereld waarin iedere schakel respect toont voor de andere. Dat het bij ons 
en elders zo niet loopt is op zich geen nieuws, maar vandaag de dag is het wel meer dan tijd dat er gewerkt 
wordt aan de bescherming van de primaire producent. Dat is ook de reden waarom we vanuit het ABS, 
samen met collega’s, gepleit hebben bij onze federale minister van landbouw Clarinval voor het in de stijgers 
zetten van een “wet op de landbouwprijzen”. De aanzet tot dergelijke wet werd bovendien ook opgenomen 
in het federaal regeerakkoord van de regering De Croo, maar tot op heden blijft het dode letter. Dat kan en 

mag zo niet blijven en moet zo snel als mogelijk opgepikt worden. Zeker in de huidige omstandigheden is het onverantwoord om 
daar niet mee te beginnen. In politieke contacten die we de voorbije maanden en weken hadden op federaal niveau met verschil-
lende meerderheidspartijen hebben we de problematiek van ontoereikende landbouwprijzen iedere keer aangehaald. Steeds met 
de vraag om écht werk te maken van een dergelijke nieuwe wet. Een voorbeeld moeten we niet zo ver gaan zoeken. In Frankrijk 
zit men al sinds 2018 op die piste met hun wet die onder de naam “Egalim” gekend is en eind 2021 reeds aan een tweede versie 
toe was om de mankementen uit de eerste wet bij te sturen. Egalim 1 had tot doelstelling om waardecreatie in de Franse voedsel-
ketens te ontwikkelen en te zorgen voor een eerlijke vergoeding van de actoren, met name de primaire producenten, waarvan ook 
in Frankrijk een groot deel de productiekosten niet kan dekken. De wet zorgde enigszins voor een beter kader voor commerciële 
relaties, contractregels en de juridische regels voor bedrijven. Om de daling van de inkomens van de producenten tegen te gaan, 
bevat de wet maatregelen om hen tegemoet te komen, zoals de verhoging van de drempel voor doorverkoop met verlies van 10%, 
in verband met logistieke en transportkosten. Daarnaast is er ook de controle op aanbiedingen en acties, die beperkt werden tot 
maximaal een derde van de waarde van de producten, en tot 25% van de verkochte producten per jaar.

Egalim 2 bevat volgende vier elementen:
1. De boer sluit met de directe afnemer (verwerkende industrie, handelaar, enz.) een meerjarig contract af (voor minimaal 3 jaar) 

met een prijs die de productiekosten minimaal dekt. Deze prijs wordt geïndexeerd naar gelang de ontwikkeling van deze produc-
tiekosten.

2. De afnemer onderhandelt met de distributeur (grootwinkelbedrijven, supermarkten, enz.) over de prijs voor aankoop van zijn 
product door de distributeur. De kosten van de agrarische grondstoffen zullen op transparante wijze worden gepresenteerd en 
zijn niet voor onderhandeling vatbaar. Bovendien moet de verwerker aan alle distributeurs dezelfde prijs voorleggen.

3. Aan het einde van deze onderhandelingen bepaalt de distributeur de prijs voor de consument waarbij de winst van de boer be-
houden blijft, met transparantie naar de consument.

4. Dit levert een verbetering van de kennis van de consument over de oorsprong van de producten. In geval van een geschil kan 
een aan het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening verbonden geschillencommissie bindende maatregelen vaststellen, 
zoals de tijdelijke oplegging van een aankoopprijs.

Bij ons is een primaire producent (nog) niet beschermd tegen verkoop met verlies, noch zijn we in staat om onze stijgende produc-
tiekost door te rekenen. Daar moet wat ons betreft de focus liggen op het federale front! 

Daar zullen ook weer, zoals eerder in het Ketenoverleg in verband met de oneerlijke handelspraktijken, onze stem laten horen.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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