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voor landbouw met toekomst

De voorbije maanden klonk de noodkreet uit de fruitsector steeds luider. De sector mag dan wel voor veel 
Vlaamse land- en tuinbouwers een onbekende sector zijn, het belang van een goed draaiende sector en 
keten is ook bij die collega’s super belangrijk. Dat is de laatste maanden steeds minder het geval om ver-
schillende redenen. Er is nog steeds de nasleep van het Russisch embargo dat reeds van 2014 in voege is 
en gewoon bestendigd blijft. Er is de bijkomende druk op de markt doordat bijkomend ook andere landen 
nog moeilijk te beleveren zijn na de Russische inval in Oekraïne. Een andere belangrijke factor in de pro-
ductiekost ligt in de sterk gestegen bewaarkosten door de extra verpakkingskosten en de torenhoge ener-
giekosten voor het bewaren van appels en peren. Die verschillende elementen zorgden er voor dat minister 
van landbouw David Clarinval half december de sector als sector in crisis verklaarde waardoor een aantal 
regelingen getroffen kunnen worden in verband met het betalen van de sociale bijdragen. 

Dat dreigt een bijzondere regeling te worden die in tegenspraak is met het ballonnetje dat opgelaten werd 
door zowel de vicepremier van Vooruit, Frank Vandenbroucke, als die van Groen, Petra De Sutter, om het 
BTW-tarief voor groenten en fruit op 0% te zetten om de consument aan te zetten om meer groeten en fruit 
te eten, ingegeven door een zekere vorm van gezondheidsstrategie vanuit de politiek wereld. Dat is geen 
goed idee omdat dat voor forfaitair BTW-plichtige telers het precair evenwicht tussen BTW op de aankoop 
van productiemiddelen van groenten en fruit (6 en 21%) en verkoop van groenten en fruit (6%) compleet zal 
verstoren. Daarenboven zal dit zorgen voor extra lasten én kosten voor de overheid. De maatregel dreigt een 
dode mus te worden voor de consument omwille van het feit dat het prijsverschil quasi onmerkbaar zal zijn 
en de producenten worden geconfronteerd met extra kosten én de overheid met bijkomende administra-
tieve lasten. Professoren bevestigen onze bemerking in die zin dat een dergelijk klein verschil ten voordele 
van gezondere voeding niet zal opwegen tegen gebruiksgemak en ingebakken gewoontes en consumptie-
patronen. Finaal zou dit op voorstel van de minister van financiën Van Peteghem op de regeringstafel moe-
ten komen, maar we roepen de federale minister van Landbouw en de vicepremier voor MR, David Clarinval, 
op om de negatieve impact door een afschaffing van BTW op groenten en fruit correct in te schatten en 
om niet akkoord te gaan met het idee, gezien de nadelen voor de telers op financieel en administratief vlak.

Op het vlak van prijsvorming is en blijft de werkwijze van de retailsector, net zoals in andere sectoren, 
sterk richtinggevend. Dat het ongenoegen daarover groeit is al een tijdje duidelijk. Het zette ook de actie-
groep Fruittelers, die de volle steun geniet van het ABS, ertoe aan om dat ongenoegen te gaan uiten bij de 
handelsfederatie Comeos. We zijn benieuwd hoe die erop reageren, al kunnen we al inschatten wat er zal 
gebeuren: ook al regent het maandag 6 februari niet, de paraplu zal opengetrokken worden. Men zal daar 
verwijzen naar de individuele retailbedrijven en de grote onschuld spelen. Opnieuw, dat zie je zo aankomen. 
Het kan en mag niet blijven duren, ook in andere sectoren wordt het tijd dat de laatste schakel in de keten 
haar verantwoordelijkheid neemt en zich niet langer wegstopt achter allerlei drogredenen om toch maar 
niet in te gaan op legitieme vragen tot structurele prijscorrecties naar boven toe. De nood is hoog en zorgt 
voor extreme situaties. De analyses van het Prijzenobservatorium zijn duidelijk op dat vlak: marges krimpen, 
maar blijven wel lucratief in de retailwereld. Bij ons is dat niet het geval! Het wordt tijd om dat te erkennen 
en onze sector als volwaardige partner in de keten te waarderen, in het bijzonder in de prijsvorming.

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