de voorzitter

Wanneer het hemd nader is dan de rok…
De mot zit in de vleesveehouderij, zoveel is duidelijk. Dat zorgt onvermijdelijk voor geanimeerde gesprekken
bij overlegvergaderingen tussen producenten onderling en met andere spelers in de rundvleesketen. Dat het
Algemeen Boerensyndicaat daarbij alles uit de kast haalt om de belangen van haar leden rundveehouders
maximaal te verdedigen is voor ons als bestuurder de logica zelve. Daardoor kunnen we vanuit het ABS onze
handtekening niet plaatsen onder het voorgelegde interprofessioneel akkoord (IPA) “transparantie” dat tussen
de landbouworganisaties Boerenbond en Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) enerzijds en de slachthuizen anderzijds afgesloten werd. Ons wordt nu verweten dat “het nooit goed is voor ons” of dat we “niet alles
in één keer mogen verwachten”. Praat voor de vaak is dat. Een IPA moet bindende afspraken bevatten waardoor een veehouder ontvangt wat hem toekomt, niet een deeltje van wat hem zou moeten uitbetaald worden,
zonder dat geld verdwijnt in de diepe zakken van andere spelers.
Het ABS haalde zes jaar geleden reeds zwaar uit naar de slachthuiswereld en somde een hele waslijst aan frauduleuze praktijken op die
ons door leden gemeld werden. Praktijken die zich toen voordeden, niet in alle, maar in verschillende slachthuizen. Vandaag stellen we
vast dat er nog steeds gesjoemeld wordt en dat de handhaving nog steeds niet optimaal georganiseerd is.
Wanneer de kat bij de melk gezet wordt zal ze er niet afblijven! Een IPA transparantie afsluiten in de vorm die voorligt, is vergelijkbaar
met een wet op snelheidsbeperkingen goedkeuren waar nooit rekening mee gehouden wordt en waar ook nooit boetes volgen. Daarenboven is een IPA transparantie tekenen zoveel als zeggen tegen de slachthuiswereld “doe gerust verder, maar toon wat goede wil”.
Sinds het begin van de besprekingen rond het IPA hebben wij onze aandachtspunten kenbaar gemaakt, maar er werd geen rekening
mee gehouden:
• Blackboxen, de afgeschermde weegregistratiesystemen in de slachtlijn, moesten al geïnstalleerd zijn voor runderen en ondertussen
vragen de slachthuizen steeds uitstel. Niemand reageert…
• We vragen standaard aanbiedingsvorm “0” maar de grossist mag in andere aanbiedingsvorm slachten volgens de wensen van de
klant. Dan moet het karkas volgens de officiële coëfficiënten omgerekend worden naar de “0”. Welke landbouwer weet op voorhand
in welke aanbiedingsvorm zijn rund geslacht wordt? Hoe gebeurt die verrekening?
• Reeds geruime tijd worden keizersneden verwijderd uit de karkassen vóór weging maar het vlees komt toch in de keten terecht. Nu
is wetenschappelijk bewezen dat dit vlees niet gevaarlijk is voor de mens. Wie heeft hier wie bestolen zonder wettelijke basis? Ondertussen hebben enkele slachthuizen beslist deze erin te laten, anderen blijven de keizersnedeplekken er onterecht uitsnijden.
• Wij vragen ook afspraken omtrent afleveringsperiode van dieren.
• De Europese norm voor omrekening van warm naar koud gewicht van 2% is ook in België vastgelegd door de minister waarom hanteert men blijvend 3% in België?
• In het IPA staan ook geen sancties vermeld ingeval van overtreding! Welke landbouwer is al in kennis gesteld geweest als er bij de
behandeling van zijn dieren vaststellingen, zoals valse keuringen, zijn gebeurd door IVB?
• Nalatigheidsintrest staat niet vermeld op de modelfactuur, op alle andere facturen die wij ontvangen wel.
Het is duidelijk dat het IPA transparantie niets meer is dan een zoethoudertje en dat er onvoldoende in terug te vinden is voor de producenten. Wanneer je er als slachthuissector mee wegkomt dat er evaluaties komen na een ruime periode, is het IPA niet bindend. Dat
en het meest cruciale element van een IPA gooien onze collega’s overboord om toch maar iets op papier te hebben. Zo werkt het niet.
Ons geduld is op en het is duidelijk dat één partij er goed uit komt.
Voor de slachthuizen is het hemd duidelijk nader dan de rok.
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