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Een enquête, uitgevoerd door het consortium EIT Food in achttien Europese landen, gaf recent duidelijk aan 
dat de consument een groeiend vertrouwen heeft in de land- en tuinbouwers. Onze sector kon bij de door-
snee Europeaan al op behoorlijk wat erkenning rekenen en dat werd doorheen het Coronajaar 2020 alleen 
nog maar versterkt. Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), waarbij onder meer de KU 
Leuven actief is, richt zich vooral op onderzoek naar een verdere verduurzaming van ons voedselsysteem. 
Voeding op zich en de productie ervan is logischerwijze dan ook één van hun stokpaardjes. 

Die thema’s komen steeds meer naar boven als zijnde belangrijk in de hoofden van de consument. Die ziet 
op vandaag een steeds grotere rol weggelegd voor ons, als eerste schakel in de voedingsketen, en spreekt 
daar ook een overduidelijke appreciatie over uit. Amper 13% van de bevraagden zegt geen vertrouwen te 

hebben in wat wij doen, meer dan 2/3 is ronduit pro landbouw. De retailers poetsten hun blazoen wat op in 2020, terwijl zowel de 
overheden als de verwerkende voedingsindustrie mijlenver achterop hinken met minder dan de helft van de bevraagden die er 
vertrouwen in heeft.

Deze enquête bevestigt wat wij gedurende het voorbije jaar konden vaststellen op het terrein. Iedereen zag dat onder de vorm van 
een steeds groter wordende interesse voor lokaal geproduceerd voedsel. Vaak wordt dan meteen de link gelegd met de boer om de 
hoek en zijn eigen hoeveverkooppunt, maar het mag wat ons betreft ook de lokale slager om de hoek zijn die vlees van bij de lokale 
boer verkoopt. Evenzeer gaat het dan over de groente- of fruitboer die zijn product aan de man brengt via andere lokale initiatieven 
en kleinschalige winkelpunten. 

In schril contrast met de uitgesproken waardering door de consument voor ons blijft het wantrouwen tegenover de overheid en de 
industriële (verwerkende) poot in de agro-voedingsketen. De consument, zich steeds kritischer opstellend tegenover milieubelas-
tende productiewijzen, vraagt duidelijk om in de toekomst anders te werk te gaan en verwacht van de industrie inspanningen in 
die zin. De post-Corona relanceplannen die ons de voorbije weken om de oren vlogen focussen allemaal op investeringen in een 
groenere en duurzamere toekomst. De land- en tuinbouwsector zal daar ook niet onderuit kunnen.

De stem van de consument zal steeds zwaarder doorwegen in het ruime matschappelijke debat, waar de politici gevoelig voor zijn. 
De consument en zijn wensen zullen steeds centraler in het debat geplaatst worden. Verkeerd hoeft dat niet te zijn, integendeel. 
Dat debat moet onrechtstreeks ook aanleiding geven tot een breed maatschappelijke discussie over de verloning van de primaire 
producent. De Europese en Vlaamse consument kan en moet in zijn discours over verduurzaming van de voedselketen consequent 
zijn en ook eerlijke prijzen voor de producent meenemen als argument waarom het anders moet. De prijstransmissie doorheen de 
agro-voedingsketen moet daarbij ook onder de loep genomen worden. Gebeurt dat niet, dan wordt onze positie nog moeilijker en 
dan worden we binnen afzienbare tijd helemaal bevoorraad uit andere regio’s waar duurzaamheid dode letter is. Duurzaamheid is 
meer dan alleen het ecologische plaatje, het sociale aspect en de economische pijler zijn even belangrijk. Een verstandig overheids-
beleid dat daar op de juiste manier op inspeelt kan ons een eind vooruit helpen. 

Het uitwerken van een diepgaand Belgisch wetgevend kader tegen oneerlijke handelspraktijken, versterkt door een officiële toe-
zichthouder met tanden, gecombineerd met goede evenwichtige interprofessionele sectorale afspraken, is onontbeerlijk voor onze 
toekomst.

Zo kan het vertrouwen van de land- en tuinbouwers in de verwerkende industrieën en overheden opnieuw opgekrikt worden. 

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Vertrouwen, dat verdien je


