
2 | 13 april 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

We volgen van oudsher en met gezonde interesse de diverse landbouwinitiatieven die genomen worden 
door politici en zeker wanneer er uitspraken gedaan worden die ons in de schijnwerpers zetten. Recent was 
er de uitvoerige communicatie vanuit socialistische hoek, waarbij door sp.a onder meer opgeroepen wordt 
om stuntreclames te verbieden en om minimumprijzen voor land- en tuinbouwproducten in te voeren. De 
te lage prijszettingen creëren onmiskenbaar de perceptie bij de consument dat voeding goedkoop is, ter-
wijl een basisproduct net en wel degelijk een zekere waardering nodig heeft. Of we erin zullen slagen om 
minimumprijzen te kunnen doen vastklikken, dat valt nog te bezien, maar feit is wel dat de primaire sector 
tot op vandaag nog steeds met verlies mag verkopen, of beter, soms moet met verlies verkopen. Verse 
land- en tuinbouwproducten kan je nu eenmaal niet lang vasthouden op je erf, laat staan lang genoeg om 

een impact te kunnen hebben op de prijszetting.

Het sp.a-voorstel rond het verbieden van de stuntreclames en extreme promotiekortingen is niet nieuw voor ons als organisatie. Het 
werd de voorbije jaren door het Algemeen Boerensyndicaat op verschillende fora uitgesproken, we gingen erover in gesprek met de 
opeenvolgende ministers van economie (Van Quickenborne (OpenVLD), Vande Lanotte (sp.a) en Peeters (CD&V)) en we zetten er 
ook verschillende protestacties rond op. We voerden onder meer actie onder de leuze “het zal hen worst wezen” bij de komst van 
Albert Heyn in België, toen de toon gezet werd voor nog scherpere stuntpromoties door de traditionele Belgische warenhuizen en 
harddiscounters. Steeds met één doel voor ogen: hun marktaandeel behouden. Nadien zetten we ook verschillende distributiecentra 
van harddiscounters vast tijdens nachtelijke acties. Die acties vonden weerklank en de acties werden her en der aangegrepen om 
luidop vragen beginnen te stellen over de (zwakke) positie van de boer in de keten. Onzinnig en onbezonnen waren die acties dus 
zeker niet!

Over het luik “minimumprijzen” dat verder in de resolutie van de socialistische partij zit, daar namen we ook reeds meermaals 
contact voor met politici en administratie. Het is inderdaad niet logisch dat onze producten, primaire producten worden ze vaak 
genoemd, niet onderhevig zijn aan de regelgeving die in voege is rond verkoop met verlies. De bestaande wetgeving op de oneerlijke 
handelspraktijken, die van toepassing is op andere producten, zegt letterlijk: “Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs 
die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van, ten eerste, de toegekende 
en definitief verworven kortingen of, ten tweede, de niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80% van de verworven 
volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.” Daarmee schieten wij niets op natuurlijk. Wij kopen geen afgewerkte pro-
ducten aan die door ons doorverkocht worden, wij produceren op basis van zaden, plantgoed, dierlijke reproductie en dergelijke. 
Onze “maaksector” is daarmee volledig buiten spel gezet in de vigerende wet. Tijd dus om de creatieve parlementaire geesten aan 
het werk te zetten en bij te sturen waar nodig om ons beter te beschermen tegen te lage verkoopsprijzen.

Over de rol van aankoopcentrales voor retailgroepen en gehaaide aankopers hebben we in het verleden reeds uitvoerig geschreven. 
Onze kijk daarop is gekend en we kijken in ieder geval uit naar de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie rond het 
mal-functioneren van de agro-voedingsketen en het versterken van de positie van de boer en tuinder in de keten. Al laten de eerste 
gelekte nota’s weinig goeds zien.

Hopelijk wordt het niet opnieuw “too little, too late” (te weinig, te laat) zoals we de voorbije jaren al dikwijls gepresenteerd kregen 
vanuit de Europese wijk in Brussel.

Het is hoog tijd dat de schellen van de ogen vallen!

Hendrik Vandamme

@  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

De schellen vallen van de ogen

Afval die in een weide terechtkomt, wordt vermalen wanneer de boer het gras maait. Die stukjes 
komen dan terecht in de maaltijd van de koeien, met alle gevolgen van dien. Want zo’n stukje 
afval kan een koeienmaag perforeren of tot een bloedvergiftiging leiden. Op die manier is 
zwerfafval een steeds vaker voorkomende doodsoorzaak bij melkkoeien geworden.

Hou jij het dus mee proper?

DOE OP HET PLATTELAND 
ALSOF JE THUIS BENT,
gooi je afval niet op de grond.
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