
2 | 10 augustus 2018

Industrieweg 53
8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051)26 08 20 | fax (051)24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. (015)45 12 28 | Fax (015)45 12 08HET BOEREN-

FRONT

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T (051)26 08 30 | fax (051)24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051)26 08 29 | fax (051)24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. (051) 26 08 20 | fax (051) 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

www.absvzw.be @ABSvzw/ABSvzw

Eén constante deze zomer: vanuit alle hoeken van Vlaanderen werden we de voorbije weken aangesproken 
over de tegenvallende opbrengsten in zowat alle gewassen. Het is geen nieuws meer dat het gebrek aan 
neerslag zich laat zien op alle percelen. Akkerbouw, groententeelt, sierteelt of grasland: niets ontkomt aan 
de verzengende hitte en de grote droogte. Wie niet-gecontracteerde teelten heeft kan wat meesurfen op 
de hogere prijs, voor zover die het verlies aan kilo-opbrengst kan compenseren, wat veelal niet het geval 
is. Wie bijvoorbeeld groenten of aardappelen op contract teelt, die haalt meestal niet de gecontracteerde 
hoeveelheden. Vraag is steeds weer: hoe ga je daar mee om als afnemer? Er is een duidelijk verschil in 
benadering in de aardappelwereld ten opzichte van de groentesector en er is een duidelijk verschil van 
afnemer tot afnemer, in binnen- en buitenland. In de groentesector wordt duidelijk meer gepraat en anders 

met elkaar omgegaan dan in de aardappelwereld, zo stellen we vast. Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat kaartten we hetzelfde 
probleem vorig jaar reeds aan bij de aardappelhandel- en verwerkers. Een bijsturing dringt zich op.

Aan extreem weer, het gebrek aan neerslag gecombineerd met uitzonderlijk hoge temperaturen, heeft niemand schuld, noch de 
teler, noch de afnemer. Dat zo’n omstandigheden geen aanleiding mogen zijn om het risico volledig bij de teler te leggen, dat wilde 
er bij een aantal afnemers blijkbaar niet in. De signalen die ons bereikten vanwege onze leden aardappeltelers waren de voorbije 
weken duidelijk: sommige afnemers wilden onder geen beding begrip tonen voor de omstandigheden en eisten het niet geleverd 
volume (begrijp: het niet aanwezig volume) op via de dure vrije markt, op rekening van de teler. Een situatie die onhoudbaar is, ook 
al staat de overmachtsclausule in de afgesloten contracten. Het noopte ons tot overleg met de handel en de verwerkers om uit de 
impasse te geraken en doorheen de aardappelkolom aan één zeel te trekken. Voorbeelden van over de grens bewijzen ons gelijk 
op het vlak van gedeelde verantwoordelijkheid. In Nederland bijvoorbeeld werkt men hoofdzakelijk met hectarecontracten, waarbij 
de afnemer ook in gesprek gaat met de teler en rekening houdt met de groeiomstandigheden, waterbeschikbaarheid enzovoort.

Zonder aardappelen geen handel en zonder aardappelen draaien de Vlaamse fabrieken ook niet. In een vorig editoriaal, begin dit 
jaar, kwam de onderlinge relatie tussen telers en afnemers ook al aan bod, naar aanleiding van de voor dit jaar gecontracteerde 
prijzen, die naar beneden bijgesteld werden. We schreven toen ook dat beide spelers in de aardappelkolom elkaar nodig hebben. 
Professionele telers investeerden zwaar de voorbije jaren om mee te kunnen gaan met de groeiende vraag vanuit afnemerszijde. 
Vandaag zijn die investeringen gebeurd, het rendement ervan moet, ook op de landbouwbedrijven, volgen en mag niet bij voorbaat 
voorbehouden zijn voor de andere schakels in de keten. Wederzijds respect is meer dan ooit aan de orde. We zijn als het ware 
getrouwd in goede en kwade dagen.

Wanneer dit editoriaal geschreven wordt (woensdagmiddag 8 augustus) zit het overleg met sectorfederatie Belgapom er nog aan 
te komen. Vanuit het ABS liggen een aantal voorstellen tot verbetering van de positie van de telers op tafel. Een herziening van de 
formulering van de overmachtsclausule is daar één van, andere volgen maar kunnen we op vandaag nog niets over meedelen. In 
overleg met onze leden aardappeltelers hebben we een aantal pijnpunten opgelijst en die komen aan bod. Met een brancheorga-
nisatie voor de aardappelkolom in oprichting, moet de huidige toestand in de aardappelsector op een verstandige wijze aangepakt 
worden en kunnen op 10 augustus de fundamenten gelegd worden voor een duurzame samenwerking doorheen de keten.

Samen uit, samen thuis.
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