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de voorzitter

De processie van Echternach

voor landbouw met toekomst

Omwille van de zeer moeilijke prijsonderhandelingen voor de diepvriesgroenten voor het nieuwe teeltjaar 
planden we met het ABS om een duidelijk signaal te geven aan de belangrijkste spelers in het sector. Vanuit 
de groep groentetelers onder onze leden kwamen de voorbije dagen namelijk steeds meer en altijd maar 
weerkerende verhalen van mogelijke contractprijzen die totaal ontoereikend zouden zijn voor zo goed als 
alle teelten. Wij adviseerden om nog niet te tekenen en gaven mee dat we dit niet zomaar zouden laten 
passeren. Ook vanuit de telersvereniging Ingro, die de prijsonderhandelingen doet in die sector, kwam een 
algemene oproep om geen contracten te ondertekenen waarin te lage prijzen vermeld waren. Wij namen die 
oproep ook over in ons ledenblad van 28 januari. Wetende dat alle akkerbouwmatige gewassen onderhevig 
zullen zijn aan een sterk gestegen productiekost, dan is het voor ons ook logisch dat je daar enigszins re-
kening mee moet houden in een faire contractuele relatie binnen de productieketen en al zeker ten aanzien 

van je primaire producent-leverancier. De voorliggende prijsvoorstellen hielden geen rekening met de gestegen productiekosten 
voor meststoffen, fyto, brandstoffen, arbeid enzovoort.
Uiteindelijk werd vlak voor het vorig weekend vanuit onze syndicale werking een versnelling hoger geschakeld en stuurden we 
een oproep uit om ook fysiek, met een tractorenblokkade, duidelijk te maken dat het menens was met onze vraag tot bijsturing. De 
bedoeling hiervan was om ons ongenoegen te uiten naar de buitenwereld toe en duidelijk te maken hoe unfair de afnemers met de 
producenten omgaan. Ons opzet kwam al snel ter ore bij de afnemers. 
De oproep had meteen impact en bracht ons uiteindelijk op maandagmiddag 31 januari nog aan tafel bij een belangrijke speler, zo 
niet de trendzetter, om een ultiem overleg te plegen, vóór onze actiedag op woensdag.
De boodschap kwam duidelijk over! Er moest respect getoond worden voor de groenteboeren en de prijzen voor het teeltjaar 2022 
moesten beduidend omhoog! Vooral de mogelijkheid om andere gewassen te telen, zoals mais, zonder extreem hoge productie-
kosten of teeltrisico en minder behoefte aan (dure) kunstmest of fytoproducten, met een veel kleiner teeltrisico, is voor ons de stok 
achter de deur. De schrik om onvoldoende groentenareaal te kunnen vastleggen en uiteindelijk te oogsten om hun afzetcontracten 
te kunnen voldoen bleek een afdoend argument om de visie op de prijszetting bij te sturen vanwege de betrokken afnemer. 
24 uur later viel een nieuw voorstel op onze tafel! Dit werd geëvalueerd door de telers en voldoende bevonden. Of iedereen er zich 
kan in vinden, dat viel nog af te wachten. Andere verwerkers lijken nog een dag later niet geneigd om hun voorstellen ook aan te 
passen. Meer zelfs: onder druk van enkele egotrippers onder de afnemers ontstond de neiging bij de grotere speler die we spraken 
om zijn opwaartse prijscorrecties terug te schroeven. Iets wat uiteraard onaanvaardbaar is en niet zonder gevolgen zal blijven! Wij 
willen geen spreekwoordelijke Processie van Echternach meer, met twee stapjes vooruit en één achteruit.

Het typeert en bevestigt wat mij betreft de van oudsher zeer eenzijdige en opportunistische houding ten aanzien van de telers. In 
ieder geval kan en mag het niet zijn dat afnemers enkel en alleen naar de eigen rekening kijken en hun telers botweg in de kou 
laten staan.

Onze syndicale inzet en tussenkomsten, ten bate van alle Vlaamse groentetelers, werden tot nu nog niet nog niet volledig beloond. 
Maar, wie geen brood zag of ziet in een hardere tussenkomst of dreigement komt opnieuw bedrogen uit: we kunnen en mogen niet 
blijven toekijken langs de zijlijn! 

Het pure syndicalisme, ten bate van alle Vlaamse boeren en tuinders, moet opnieuw de bovenhand halen op het wollige zeemzoe-
terige gezweem over faire margeverdeling doorheen de keten. Na 12 jaar ervaring in het Ketenoverleg is het duidelijk dat het op het 
terrein trekken en sleuren blijft om aan onze trekken te komen op financieel vlak, in de groentewereld, maar evenzeer in de andere 
sectoren. 
We gaan door!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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