de voorzitter

Doorrekening van alle gestegen productiekosten
noodzakelijk!
Het electoraal gewin zit opnieuw in het hoofd van de uitgeslapen en geslepen politici. Door de op til zijnde
problemen met de bevoorrading van gas loopt iedereen op de toppen van de tenen. De federale en gewestelijke ministers rolden net niet over de grond wanneer potentiële maatregelen tegen de hoge energieprijzen aan bod kwamen in aanloop naar het Overlegcomité. Feit is dat wij geen boodschap hebben aan al dat
gekissebis, noch als gewone consument, maar zeker niet als land- en tuinbouwers.
Iedereen in onze sector ondervindt intussen al maanden de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Er zijn de
gestegen prijzen van zowat alle grondstoffen en energie, met alle gevolgen van dien. We zouden eigenlijk
alle gestegen productiekosten moeten kunnen doorrekenen, maar slagen daar vooralsnog onvoldoende
in. Bovenop de hoge productiekosten in alle sectoren dreigt er nu ook een schaarste aan kunstmest te
ontstaan voor het volgende teeltjaar, doordat bijna driekwart van de Europese productie stilgevallen is,
omwille van de te hoge gasprijzen. Alle alarmen sprongen vorige week op rood en de signalen drongen
ook door tot de Verenigde Naties. Zij roepen dan ook op om ook binnen de politieke wereld alert te blijven
op dat thema want er dreigt immers een nog groter probleem te ontstaan dan dit jaar. Door de te geringe
beschikbaarheid van kunstmest en de te hoge prijzen ervan zullen de boeren en tuinders wereldwijd extra
gaan besparen op het gebruik van kunstmest. De voorspellingen zijn unisono dat de oogsten in 2023 daardoor kleiner zullen zijn, waardoor graanprijzen hoog dreigen te blijven. In Vlaanderen hebben we daarom
ook nood aan de snelle erkenning van kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest! Dat zou ons al een
eindje vooruit helpen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst van de federale topministers in de Kern, hebben we onze federale minister
van landbouw, David Clarinval, die ook vicepremier is, onze bezorgdheden over de toestand op de kunstmestmarkt en de bevoorradingsonzekerheid en de prijzen van gas en elektriciteit overgemaakt. We hebben
de vraag gesteld om ook “onze” kant van de medaille te bekijken en waar mogelijk milderende maatregelen
te voorzien voor de land- en tuinbouw, naar analogie met buurlanden. Lagere BTW-tarieven en vrijstelling
van andere lasten kunnen helpen om onze facturen naar beneden te halen en daarmee voedselprijzen
binnen de perken te houden. Uit studies van de FOD Economie blijkt namelijk dat de inflatie ongeziene
hoogtes kent, mede versterkt door de gestegen voedselprijzen voor consumenten. Dat men in de pers ook
expliciet vlees als duurder geworden product vernoemde deed de wenkbrauwen fronsen. Veehouders ervaren in ieder geval geen exuberante prijsstijgingen in de markten, noch bij rund, noch bij varken. Waar die
wel zichtbaar zijn, dan dekken ze nog steeds niet alle extra kosten die de veehouders maken. Een correcte
doorrekening van de gestegen productiekosten richting afnemers en finaal naar de consumenten lijkt ons
een zaak die niet meer ter discussie mag gesteld worden. Iedereen die als werknemer aan de slag is ziet op
geregelde tijdstippen zijn of haar loon geïndexeerd worden. Per 1 januari 2023 komt er voor een half miljoen
Belgen een loonstijging van 10% aan, ambtenaren zien nu reeds per kwartaal hun loon verhogen. Een zelfde
mechanisme voor ons als primaire producenten zien we niet meteen in werking gaan, vandaar de nood
aan correcte lastenverdeling en -verrekening doorheen de ganse productie- én consumptieketen. Zonder
dergelijk structureel doorrekensysteem dreigen we nog meer boeren te verliezen en nog meer jongeren
die willen starten weg te duwen. Wie start een job in een sector waarvan hij weet dat er geen minimale
inkomenszekerheid geboden kan worden?
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