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In deze periode van het jaar lopen er traditioneel onderhandelingen over de prijzen voor groenten die 
onder contract geteeld worden voor de verwerkende industrie, bijna uitsluitend diepvriesbedrijven. Van-
daag verlopen die besprekingen niet via de landbouworganisaties, maar via de telersverenigingen, zoals 
bijvoorbeeld INGRO en dat verloopt niet zoals het hoort. Tijdens Agriflanders werden we regelmatig aange-
sproken door groentetelers die nog amper het zout op de patatten verdienen door de gestegen kosten voor 
arbeid, grond, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, machines en irrigatie (waar het mag…) zonder 
dat daar een prijsstijging voor de groenten tegenover staat. De onderhandelaars slagen er niet in om bij 
te sturen ondanks het feit dat het zonder discussie te verantwoorden is op basis van objectieve kostprijs-
berekeningen. In tijden van Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken en meer respect voor 
de zwakste schakel in de keten kan dat tellen als signaal voor de toekomst: we zijn bijlange nog niet waar 
we willen komen. We zijn er bijlange nog niet aan toe dat andere schakels in de keten ons als volwaardige 
partner aanzien wanneer het op margeverdeling aankomt. Dat steekt, bij steeds meer telers en het is ook 
logisch als je weet hoeveel tijd, energie en geld in de teelt gestopt wordt. De vele opmerkingen die wij op-
vingen tijdens en na Agriflanders zijn eensluidend richting verwerkers: “hou rekening met mijn gestegen 
kosten en zorg dat ik volgend jaar ook nog verder groenten kan telen”. 

De afnemers kunnen nu bewijzen nog te geloven in een lange termijn relatie met hun producenten die ze 
nochtans hard nodig hebben willen ze hun winkel draaiende houden. Eén voor één haken producenten af 
door zwaar tegenvallende financiële resultaten, maar toch blijven de afnemers blind voor de noden van 
de groenteteler. De gemiddelde leeftijd in die sector is ruim 50 jaar. Opvolging is nu ook in die sector een 
nijpend probleem aan het worden, veel meer dan een paar jaar geleden. Industriële verwerkers blijven 
vasthouden aan de geëigende manier om boeren stil te houden wanneer die opmerkingen maken over 
de gestegen kostprijs die niet verrekend wordt. Er wordt subtiel gedreigd met het weigeren van nieuwe 
contracten, tussentijds schiet plots het tarrapercentage onverklaarbaar en niet toegelicht omhoog. Vuile 
spelletjes die niet door de beugel kunnen en schreeuwen om bijsturing, maar waarbij je weer geconfron-
teerd wordt met de schrik die leeft onder de telers om de rug te rechten tegen die wantoestanden. 

Ik geef hieronder nog een passage mee uit een net ontvangen e-mail van jonge groentetelers, die technisch 
heel goed bezig zijn, zich kromwerken en toch amper ronddraaien: 

“Is er op dergelijke manier eigenlijk nog wel een toekomst voor ons weggelegd? Als iedereen verhoogde 
kosten en risico's mag doorrekenen, behalve die ene sukkelaar onderaan de ladder; die alle doorgerekende 
kosten en risico's zelf moet dragen. Hoelang kunnen deze lasten op deze manier nog worden gedragen? Voor 
ons is het een mooie stiel maar op deze manier sijpelt de passie en courage stilletjes maar zeker weg... Wij 
kijken uit naar uw antwoord.”

Heren en dames van de diepvriesindustrie, ook wij kijken uit naar jullie antwoord.

Laat het er snel en bevredigend zijn, in ieders belang.
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