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Aankoop- en onderhandelingsgedrag  

voor landbouw met toekomst

“Energieprijzen swingen de pan uit”, “Energiefactuur wordt onbetaalbaar”, “Regering moet energiefactuur 
verlagen”, “Regering moet ingrijpen op de energieprijzen”. Het zijn maar enkele krantenkoppen van de 
voorbije weken. En ja, we ervaren ook wel als landbouwers hoe de energieprijzen de pan uit swingen. Wie 
stookolie bestelde zag de rekening verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden, wie meststoffen nodig 
heeft ziet de factuur daarvan verdrievoudigen, mede veroorzaakt door de ongezien hoge gasprijzen.

Het wordt geen boerenjaar, toch niet op basis van de huidige prijs- en marktevoluties in de sector. Noch 
langs inkoopzijde, noch langs verkoopzijde zien we op korte termijn interessante en gunstige prijsevoluties. 
Combineer de hierboven aangehaalde stijgende energiekosten met de algemene inflatie en je weet waar 
je als primaire sector weer in terecht komt. Steeds meer mensen, consumenten, zoeken naar goedkope(re) 
voedingsproducten en leggen ongewild de bal weer helemaal in het kamp van de retailers die steeds harder 

vechten om de klant. Dat die bij onderhandelingen hun van oudsher gekende trukendoos bovenhalen is ook geen nieuws meer. 
Recent werden we opnieuw gecontacteerd door voedingsbedrijven die zwaar onder druk gezet worden om in te stemmen met nog 
lagere contractprijzen om te mogen leveren aan de grote jongens in de retailwereld. Dit gaat tegen elke economische logica en 
wetmatigheid in: stijgende productiekosten bij de schakels in de agro-voedingsketen vinden hun oorsprong bij stijgende grondstof- 
en energieprijzen en die moeten doorgerekend kunnen worden. De vragen om hogere prijzen in contracten te zien opgenomen 
worden, die vragen hebben op vandaag niets te maken met extreem winstbejag bij de primaire producenten of de verwerkers. De 
uitleg vanwege de retailers dat “de consument niets méér wil betalen” en dat er daardoor “geen ruimte is om extra te betalen voor 
de te contracteren voedingsmiddelen” is voorgekauwde prietpraat. Zo blijven extra euro’s in de diepe zakken van de retailers belan-
den. We stellen vast dat over alle productiesectoren heen, zowel vanuit de land- en tuinbouw, als vanuit de verwerkende industrie, 
een duidelijk vraag aanwezig is om het gezond verstand te gebruiken om doorheen de ganse keten gestegen productiekosten te 
kunnen doorrekenen. Gebeurt dit niet, dan komen we onvermijdelijk terecht in een niet meer te stoppen neerwaartse spiraal. Zowel 
op financieel als op moreel vlak. Op basis van berekende meerkosten voor bijvoorbeeld groente- en akkerbouwproductie in open 
lucht komen wij uit op een minimale benodigde verhoging van minimaal 15% in de gecontracteerde prijzen. In de dierlijke sectoren 
zijn de problemen nog groter: daar worden we geconfronteerd met prijshoudende markten op hoog niveau wat betreft de granen 
en andere grondstoffen voor veevoeders, terwijl de verkoopsprijzen voor bijvoorbeeld varkens zeer laag blijven. Rundsvleesprijzen 
zijn blijkbaar ook over de top gegaan en zijn aan het dalen. Alleen kip blijft op een behoorlijk niveau, maar dat lijkt vooral ingegeven 
door een grotere vraag omwille van de lagere prijs voor wit vlees ten nadele van het duurdere rood vlees (rund en zelfs goedkoop 
varkensvlees).

Terzelfdertijd rijdt de Europese trein richting nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 verder en waren er deze week 
daarover ook hoorzittingen en gedachtewisselingen in het Europees Parlement. Farm2Fork, de zogenoemde “van boer tot bord-stra-
tegie”, staat bol van begrippen zoals verduurzaming, milieu- en klimaatimpact, voedselverspilling en dergelijke. Wil men op Europees 
niveau al die ambities waarmaken, dan zal men veel meer aandacht moeten besteden aan wat consumenten en het aankoopgedrag 
bij en door hun geliefde retailers veroorzaken. Gebeurt dat niet, dan verlegt de Vlaamse consument het probleem alleen maar naar 
andere werelddelen, waar milieu-, dierenwelzijn- en klimaatbeleid in veel kleinere lettertjes geschreven worden dan hier bij ons.

Een beetje meer respect voor iedere boer en boerin van bij ons is meer dan ooit op zijn plaats. Op alle politieke échelons en in alle 
geledingen van de maatschappij!

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


