
De Belgische fruitsector in grote moeilijkheden     PETITIE 

 

Geachte Heer, Mevr. 

Beste producent, 

 

De huidige prijzen voor onze appelen en peren zijn nog nooit zo laag geweest, noch voor de versmarkt, noch voor 

industrie. 

We verkopen met verlies. Sinds het Russische embargo van 2014 is onze financiële toestand nog slechter geworden. 

Dit is voor onze bedrijven onhoudbaar geworden.  

Wij hebben met een groep producenten besloten om te reageren. We willen dit onder de aandacht brengen bij 

iedereen met invloed en belang in onze sector en samen met hen naar oplossingen zoeken. 

Als je onze actie wil steunen, teken dan deze petitie. Hoe talrijker we zijn, hoe sterker we staan! 

 

ONZE EISEN : 

 

1. Europa heeft massaal de productie van appel in Polen ondersteund, wat de Europese markt gedestabiliseerd 

heeft. Het was ook een politieke beslissing van Europa die het Russische embargo veroorzaakt heeft. 

➔ We vragen dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt en een oplossing vindt om het 

marktevenwicht te herstellen. 

2. Onze productienormen zijn de meest veeleisende ter wereld 

➔ We moeten een juiste prijs krijgen die deze inspanningen vergoedt. Fair trade en eerlijke handel is niet 

enkel een zaak die geldt voor handel met de derde wereld. 

3. Het huidige verkoopsysteem heeft zijn limieten bereikt. Het verschil tussen de kostprijs van ons product en 

de verkoopsprijs is nooit zo groot geweest. 

➔ Het belang van de producent moeten terug op de eerste plaats komen!   

4. Minder en minder gewasbeschermingsmiddelen zijn beschikbaar en teeltechnische problemen beginnen 

voor te komen, zowel in de gangbare geintegreerde gewasbescherming als in de biologische teelt. 

➔ We moeten oplossingen vinden voor duurzame gewasbescherming (ook vanuit economische 

perspectief), alsook een harmonisatie van de wetgeving tussen zowel regio’s als op Europees vlak. 

Wetenschappelijk onderzoek moet ons helpen om steeds beter te produceren. 

5. Seizoenarbeiders, onmisbaar in onze sector, worden steeds moeilijker te vinden, zelfs in het buitenland. 

Andere landbouwsectoren hebben reeds kunnen rekenen op een gunstiger wetgeving op het vlak van 

seizoensarbeid. 

➔ Zoals voor de productie van witloof of champignons, hebben we nood aan een uitbreiding van het 

systeem van seizoensarbeid van 65 naar 100 dagen.  

 

IK STEUN DE EISEN VOOR DE FRUITSECTOR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN : 

 

Naam: 

 

Voornaam:                          handtekening: 

 

 

 

 

Terug te sturen naar : 
 

FWH asbl – Chaussée de Namur 47 – 5030 GEMBLOUX 

Fax : 081/60 00 60 – Email : fwh@fwa.be 


