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Het is duidelijk dat de Europese Unie goede vrienden wil blijven met de Verenigde Staten van president 
Trump. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zette dat nog wat kracht bij door naar buiten te 
komen met zijn innige wens om de reeds jaren aanslepende discussie rond de invoer van Amerikaans  rund-
vlees uit de wereld te helpen. Die discussie wil hij uitklaren conform de WTO-regels en dan weten wij als 
landbouwsector hoe laat het is. Juncker vraagt daarbij uitdrukkelijk een mandaat aan de Europese Raad van 
ministers om persoonlijk werk te kunnen maken van een akkoord rond een bestaand quotum hormoon-vrij 
vlees om in de Europese Unie te importeren. Alles kadert in het deze zomer afgesloten akkoord tussen Junc-
ker en Trump om elkaar niet langer de duvel aan te doen en samen te werken aan genormaliseerde han-
delsrelaties, die niet langer bemoeilijkt worden door douaneheffingen en andere handelsbelemmeringen. 

Wij zien de bui al weer hangen wanneer Juncker groen licht krijgt van de Europese raad van ministers: 
onze boeren en in dit geval veehouders, die reeds zo onder de te lage prijzen kreunen, worden opnieuw de dupe omwille van ho-
gere politieke doelen. Het voorbeeld van het Europees embargo tegen Rusland, gevolgd door een Russisch embargo op Europese 
landbouwproducten, kent iedereen. De perentelers bijvoorbeeld en eierproducenten of varkenshouders dragen nog elke dag de 
gevolgen van een puur politieke beslissing, waarbij onze land- en tuinbouwers op het offerblok gelegd werden. Voor de Europese 
en zeker onze Vlaamse veehouders is de stap die Juncker wil zetten richting VS geen goed nieuws, wel integendeel. In een reeds 
stroeve markt kan ieder initiatief dat nog grotere druk legt op de prijsvorming en afzet gemist worden als kiespijn. Het initiatief van 
Juncker is zelfs tegenstrijdig aan de steeds verder opgedreven inspanningen vanuit de Europese Unie zelf om meer in te zetten op 
lokale producten. De steeds groter wordende interesse vanuit de grote Europese consumentengroep, met meer dan 500 miljoen 
Europeanen zijn we intussen, voor Europese producten lijkt ook niet van die aard om Juncker gelijk te geven bij zijn persoonlijk 
initiatief om goede vriendjes te worden met president Trump. 

Wanneer we een analyse maken van de voorbije jaren in de vleesveehouderij, dan kunnen we alleen maar vaststellen dat het aanbod 
steeds meer de vraag overstijgt. Waar ruim tien jaar geleden de balans nog enigszins in evenwicht was en de prijzen aan de boer 
nog wat aanvaardbaar waren, zien we vandaag een heel andere marktsituatie. De vleesconsumptie daalt elke dag (-50% in 40 jaar 
tijd), de macht van de retailers in die markt is enorm geworden en de impact van politieke beslissingen (fosfaatrechten in NL) en van 
weerfenomenen (droogte) op de “normale” marktwerking is enorm groot. Daar boven op grijpen alle mogelijke tussenschakels in de  
rundvleeskolom nog steeds wild om zich geen om de eigen financiële marge veilig te stellen en verzekeren ze zich van een positief 
jaarresultaat, zonder enige empathie voor wie aan het begin van een ganse keten staat. We verwijzen daarvoor ook en opnieuw naar 
de analyse die recent gemaakt werd door het prijzenobservatorium. De conclusie daar is opnieuw heel eenvoudig: iedereen wint, 
behalve de veehouder. Dit blijft echt niet houdbaar, in tweede instantie keert zich dat ook tegen de andere schakels in de keten.

Vandaar een klare en duidelijke oproep naar onze ministers van landbouw die moeten antwoorden op de vraag van Juncker om de 
besprekingen met de VS over de implementatie van het toegezegde contingent rundvlees weer op gang te trekken. Zeg NEEN: er 
is absoluut geen vraag naar vanuit de landbouwsector, wij worden er als Europese boer zeker niet beter van, wel in tegendeel. Als 
er één boodschap is die wij hebben voor Juncker, dan is het deze: loop niet aan de leiband van de Amerikanen en zorg voor je eigen 
landbouwers in plaats van mee te heulen met Trump.
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