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Bijna een jaar geleden gingen we met het ABS langs bij verschillende retailers omwille van hun aankoop-
politiek voor melk. Na weken van verspreide tractoracties en overlegvergaderingen slaagden we er in om 
de verantwoordelijken bij de in ons land actieve retailers tot de orde te roepen. Zowat iedereen corrigeerde 
de te lage prijzen en dat zorgde voor een relatieve rust bij de zuivelverwerkers en ook bij de melkveehou-
ders. De combinatie met stijgende wereldmarktprijzen maakte veel goed. Dat was echter opnieuw zonder 
de waard gerekend. Bij de recentste prijsstijgingen op de wereldmarkten en de daarmee gepaard gaande 
hogere boerderijmelkprijzen gaven retailers opnieuw niet thuis om mee te gaan met de prijsstijgingen. Meer 
nog, er werd gedreigd met “melk gaan halen waar ze die wel willen leveren aan de voorgestelde prijs”. Nu 
blijkt dat het spel harder dan ooit gespeeld wordt en dat de laagste prijzenspeler uit Halle zich zou gaan 
bevoorraden in Duitsland. Wij vingen op dat er minstens 11 miljoen liter niet Belgische melk zou aangekocht 
worden.

Dit is een volgende stap in het jarenlang aanslepende conflict tussen retailers en zuivelaars. Een stap te ver wat ons betreft! 

Het is en blijft onbegrijpelijk dat retailers die zich om ter hardst op de borst kloppen dat ze duurzame relaties met hun leveranciers 
hebben, zich daar geen barst van aantrekken wanneer correcte prijszettingen moeten gebeuren. Het scenario dat nu in de zuivel 
geschreven wordt, duidt meteen ook op de grote prijzenslag die nu heviger woedt dan ooit tevoren en retailers tot het uiterste drijft. 
Het probleem dat zich nu stelt met de zuivelwereld is een doorslagje van wat zich ook met andere producten afspeelt. Rundveehou-
ders zitten de volgende dagen opnieuw samen met retailers om bij te doen sturen. Ook vlees-, groenten- of aardappelverwerkende 
bedrijven hebben alle moeite van de wereld om de gestegen productiekosten door te rekenen. Dat resulteert dan op zijn beurt weer 
in ontoereikende prijzen voor menig boer en tuinder. Het watervalsysteem draait opnieuw op volle toeren en zal, bovenop de stress 
door het uitblijven van duidelijkheid over en bijsturing van het stikstofakkoord, menig boer wakker houden.

De rekeningen lopen in alle sectoren hoog op en velen die actief zijn in de land- en tuinbouwsector weten niet hoe ze verder hun 
leveranciers zullen blijven betalen. Beter gezegd, of ze hen nog zullen kunnen betalen. Met alle miserie die de voorbije jaren de 
revue gepasseerd is in het achterhoofd zou je bijna gaan denken dat het voor de laatste schakel in de keten, de retail, helemaal niet 
belangrijk is waar hun product vandaan komt. De andere schakels in de agrovoedingsketen, en de laatste schakel in het bijzonder, 
moeten beseffen dat de veer bij vele land- en tuinbouwers op springen staat en dat de mensen in de sector meer dan ooit overwe-
gen om de stekker er uit te trekken. Dat is niet wat wij willen, maar de signalen die ons bereiken zijn alarmerend. We dreigen een 
ganse generatie boeren kwijt te spelen om diverse redenen, maar het gebrek aan inkomenszekerheid is daarbij niet te verwaarlozen.

Op het laatste gehouden overleg met de Taskforce Oekraïne voor de agro-voedingsketen werd die boodschap niet alleen klaar en 
duidelijk door het ABS aangebracht, ook de voedingssector trok hard aan de alarmbel en gaf duidelijke boodschappen mee aan de 
betrokken ministers Clarinval en Dermagne.

Wij blijven de boodschap voor meer respect voor de boer overal en altijd herhalen. Dat ze niet opgepikt wordt door retailers is niet 
nieuw, maar er zijn grenzen aan het onrespectvol omgaan met de boer en tuinder. Genoeg is genoeg!

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