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voor landbouw met toekomst

De zomer is voorbij, de onderhandelaars zijn terug aan de slag en dat zullen we geweten hebben. In ver-
schillende sectoren komen de overlegrondes op gang om contractprijzen voor het teeltjaar 2023 vast te 
leggen. Zowel in de suikerbietsector als in de groenteteelt voor de verwerkende industrie werden de eerste 
ballonnetjes opgelaten en is de eerste snuffelronde bezig. Het is duidelijk dat onze rechtstreekse tussen-
komsten en acties uit het vroege voorjaar, nog voor de Oekraïne-crisis, blijven hangen zijn bij de diep-
vriesgroentesector. De signalen die we toen uitstuurden zorgden alsnog voor prijscorrecties, al mocht het 
achteraf beschouwd meer geweest zijn. Niemand kon echter voorspellen dat op 24 februari de hel zou 
losbarsten in Oekraïne en dat onze productiekosten zo sterk zouden stijgen.

Wanneer je als landbouwer en tuinder vandaag je rekening maakt, dan wordt snel duidelijk dat de ho-
gere prijzen die links en rechts wel betaald worden voor onze producten niet alles zeggen, al leeft die 
perceptie wel bij veel consumenten, maar ook sommige gewiekste onderhandelaars werpen de hogere 
eenheidsprijzen voor onze producten voor de voeten. Daarmee is meteen ook reeds veel gezegd. Wanneer 
je plaatsneemt aan de vergadertafel bij afnemers, dan voel je heel vaak meteen aan hoe warm de soep 
gegeten zal worden. Het is en blijft elk jaar een uitdaging om prijsbesprekingen te doen en steeds weer en 
steeds meer cijfermatig te moeten aantonen dat ook bij ons de rekeningen niet meer betaald kunnen wor-
den. Na de prijsexplosies in de grondstoffenmarkt dit jaar zal de prijszetting voor onze producten opwaarts 
moeten bijgesteld worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat boeren steeds meer aan het rekenen en 
herrekenen gaan en perfect weten welke prijs moet vastgelegd worden om uit de kosten te geraken en nog 
wat marge over te houden. In dat kader is het initiatief van federaal minister van landbouw David Clarinval 
om een analyse te laten uitvoeren over de marges in de agro-voedingsketen lovenswaardig. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat op vandaag de hoogrisico-teelten en dure teelten in de weegschaal 
liggen met relatief gemakkelijker en goedkopere teelten zoals granen en korrelmaïs. Alle parameters wijzen 
ook voor het volgend jaar op aanhoudend hogere prijzen voor granen en maïs. Uit communicatie die ge-
beurde via de telersvereniging Ingro blijkt duidelijk dat men ook daar aanstuurt op structureel hogere prijzen 
voor diepvriesgroenten. Bij de bietplantersorganisatie lopen de gesprekken met de fabrikanten intussen ook 
en we volgen uiteraard met grote aandacht de aanhoudend hoge prijsnoteringen voor suiker op de wereld-
mark. Ook bij die onderhandelingen worden duidelijke signalen gegeven dat we als teler ons deel van de 
koek willen. De voorbije jaren waren beneden alle peil en het zorgde voor een behoorlijke uitdunning van de 
telersgroep bij de Tiense Suikerraffinaderij. Vandaag worden we om de oren gezwaaid met bietprijzen van 
mogelijk meer dan 50 euro per ton, maar die hebben we wel nodig om alle gestegen teeltkosten te dekken!

“Het kan verkeren,” zei Bredero ooit. Vandaag zien we dat in de praktijk in de suikersector en in de zuivel-
sector. Dat zijn twee sectoren waar prijzen bepaald worden op wereldvlak en geopolitieke evoluties sturend 
zijn, dat is wat nu aan de hand is. Groente- en aardappelprijzen worden meestal nog op lokaal niveau, 
Vlaams en Europees, gevormd. De rol van onze befaamde verwerkende bedrijven is daar zo veel groter en 
vragen om een verstandige opstelling ten aanzien van ons als telers. 

De bal ligt in hun kamp!

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

V.U.: Hendrik Vandamme, Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren | T 051 26 08 20 - info@absvzw.be - www.absvzw.be.


