de voorzitter

Prijzenslag ingezet?
Melk verkopen tegen een prijs onder de boerderijmelkprijs, dat bestaat. Ongelooflijk dat het kan, maar we
konden het vorige week zelf vaststellen in enkele Albert Heyn-filialen tot we met het Algemeen Boerensyndicaat ingrepen en de kat de bel aanbonden. Een dergelijke schandalig lage prijs afficheren kan immers
leiden tot een vicieuze cirkel van niet te stoppen prijsdalingen in de rush op de consument en het optrekken
van het marktaandeel van bepaalde retailers. De bevoegde overheidsdiensten werden ingelicht van onze
vaststellingen en gevraagd die prijszetting te analyseren en op te treden wanneer inbreuken op de wet op
eerlijke handelspraktijken vastgesteld worden. Dit verhaal typeert opnieuw hoe retailers omgaan met boeren en tuinders en zich geen fluit aantrekken van de gevolgen van hun steeds lagere prijzen voor voeding.
Van eerbetoon voor de primaire producenten en het betuigen van enig respect voor ons werk door het
stoppen met een neerwaartse prijsdruk is al langer geen sprake meer. Het op dergelijke manier omgaan
met prijszetting voor voeding typeert eveneens de houding van de retailsector ten aanzien van de omzetting van de Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de agro-voedingsketen, waarvan de aangewezen formuleringen bij de omzetting van de
richtlijn, naar Belgisch recht, vakkundig overboord gegooid werden onder zware druk van de retailsector. Vraag is wie daarbij wint
op langere termijn: het primaat van de politiek, de retailer of de boer? Keer op keer komen er terechte vragen van collega’s boeren
en tuinders om de wantoestanden aan te kaarten waar het kan. Een maand geleden nog stuurden onze varkenshouders een pittige
vakantiewens de wijde wereld in, omdat ook in die sector niet iedereen even zuiver op de graat is wanneer het over prijsvorming
gaat. Onze acties van destijds in het beruchte café La Tourelle, waar onder varkensvleesversnijders prijzen bedisseld werden op
bierviltjes, dreigen een vervolg te moeten krijgen op andere platformen en prijzencommissies om erger te voorkomen. Onze tussenkomsten zijn uitingen van frustratie over de slechte prijsvorming in diverse sectoren en kunnen ook leiden tot straatprotesten. Daar
zijn we bij het bestuur van het ABS ook zelf van overtuigd. En we geven onze leden geen ongelijk. We vergaderen reeds jaren om
onze boeren te geven waar ze recht op hebben: een volwaardig inkomen die naam waardig. Op verschillende momenten hebben
we de voorbije jaren ook onze tanden laten zien op straat: blokkades van distributiecentra en grootwarenhuizen werden met de
regelmaat van de klok op poten gezet. Nadien merkten we wat meer terughoudendheid op het vlak van reclamecampagnes, maar
intussen wordt het oude, vertrouwde stramien duidelijk weer toegepast: stuntreclames met monsterkortingen zijn weer schering
en inslag geworden en lokken de zomerse consument naar te goedkoop vlees en andere barbecue toebehoren of er wordt melk
weggegeven tegen belachelijk lage prijzen. Binnenlandse problemen door prijsvorming via retailers zijn echter maar één element
in de aan de gang zijnde crisis. Distributeurs organiseren zich steeds meer in Europese aankoopcentrales en maken mee de markten kapot uit eigen winstbejag. Het Europese non-beleid op landbouwvlak en het gebrek aan bescherming van de eigen Europese
landbouwsector is minstens even belangrijk voor sommige sectoren. We komen uit een tijd van marktregulering in de zuivel en
bescherming van Europese markten in andere sectoren. Europa besliste om die zekerheden voor onze sector af te bouwen. Europa
vergat echter om alternatieven te voorzien en laat ons aan ons lot over op de harde wereldmarkt waar wij niet sterk genoeg zijn om
op te concurreren met bijvoorbeeld Nieuw-Zeelanders of Brazilianen. Politiek is er dus duidelijk nood aan een grondige herlezing
van de omzetting van het Europees initiatief tegen oneerlijke handelspraktijken naar Belgisch recht. We hebben ervoor gewaarschuwd, maar vandaag wordt bevestigd welke schakel in de keten de sterkste is. Vele consumenten zijn wel degelijk bereid hun
steentje bij te dragen en een correcte doorrekening van productiekosten in onze verkoopsprijs is eigenlijk de evidentie zelve. Toch
blijven we de enige sector die mag, kan of moet verkopen met verlies.
We hopen uit de grond van ons hart dat er eindelijk eens een serieuze stap gezet wordt richting correcte verloning van ons werk.
Om in slogantaal af te ronden: “geen boer, geen eten”.

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