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We schreven er de voorbije jaren reeds verschillende malen over, maar nu lijkt het Mercosur-dossier echt wel 
in een stroomversnelling te komen en de voorbije dagen werd de laatste spurt ingezet. In Brazilië komen er 
parlementsverkiezingen aan en de Europese Commissie wil blijkbaar nog een akkoord met de Mercosur-lan-
den (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) voor het zover is. Op basis van wat we vandaag weten, is 
Europees Commissaris voor handel Malmström sterk vragende partij om toch maar een deal te sluiten, ook al 
komt onze vleesvee-, braadkippen- en suikerbietsector zeer zwaar onder druk te staan. De akkoorden met de 
Mercosur-groep zouden veel Europese voordelen inhouden voor de afzet van auto’s, chemische producten en 
machinebouw. Wat mevrouw Malmström als muziek in de oren klinkt. Vanuit Zuid-Amerika zou er bijvoorbeeld 
een bijkomend douanerechtenvrij contingent aan runds- en kippenvlees mogen geïmporteerd worden voor 

een volume dat groter is dan de totale Belgische productie. Voor suiker zouden er ettelijke miljoenen tonnen suiker bijkomend kunnen 
op ons afkomen. We kennen de toestand op de verzadigde suikermarkt in Europa maar al te goed en vrezen voor een waar slagveld 
als de deal doorgaat zoals voorzien. 

Het akkoord is totaal onaanvaardbaar en dat hebben we ook al per brief duidelijk gemaakt aan diverse toppolitici van ons land en aan 
Europarlementairen. Een aantal onder hen werden reeds persoonlijk bezocht en er volgen nog een aantal afspraken de eerstvolgende 
dagen en weken. Het dossier is te belangrijk om het zomaar door onze strot te laten rammen. Het onevenwicht in de handelsbalans in 
ons nadeel wordt nog groter dan het al is (van 17,5 miljard naar 24,5 miljard euro) en daarbovenop lijkt de Commissie nog verder te 
willen gaan om toch maar het akkoord te kunnen afronden.

Mercosur zal als een ware pletwals over de Europese landbouwsector razen als de akkoorden gesloten worden zoals die nu voorliggen, 
zoveel is duidelijk. Extra tariefvrije contingenten voor rundsvlees, kippen en suiker zijn absoluut uit den boze! Wetende dat er reeds een 
grote prijsdruk is in die sectoren, die nog zal versterkt worden bij het in voege treden van de Brexit, is een akkoord met de Zuid-Ame-
rikanen ongewenst en opgepast. Wetende dat er op vandaag door ons land en andere lidstaten gezocht wordt naar nieuwe verre af-
zetmarkten voor onder meer rundsvlees, doet nog meer de wenkbrauwen fronsen. Het lijkt niet alleen dweilen met de kraan open, het 
is gewoon je eigen Europese veehouders en bietentelers laten verzuipen door het steeds groter wordend volume vanuit Zuid-Amerika! 

We herinneren ons ook nog levendig de vorig jaar aan het licht gekomen fraude in Brazilië bij geëxporteerd rundsvlees, waar letterlijk 
een geurtje aan zat. Is dit wat de Europese Commissie wil? Wij moeten hier produceren volgens strikte lastenboeken en allerhande 
regels volgen, opgelegd door Europa. Europa ziet er blijkbaar geen brood in om met extra toezicht dezelfde productiestandaarden af 
te dwingen bij Mercosur. Begrijpe wie kan.

Dit dossier is van strategisch belang voor de Europese en zeker ook voor de Belgische en Vlaamse landbouwsector. Het moet dienen 
als voorbeeld voor andere en moet ons toelaten om “neen” te durven zeggen tegen de schijnbaar ontembare Europese Commissie die 
blind en doof is voor haar eigen voedselproducenten.

Samen met onze collega’s binnen het Belgische Agrofront vragen we de politici om alle mogelijke stappen te ondernemen om de goed-
keuring van een handelsakkoord met dergelijke dramatische impact voor onze sector te verhinderen.
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