de voorzitter

Ontgoochelende maatregelen energiecrisis
moeten bijgestuurd worden!

De zelfstandige land- en tuinbouwers bleven opnieuw buiten beeld wanneer de federale regering vorige
vrijdag een aantal maatregelen ter verlichting van de energiefacturen aankondigde. Onze vraag en die van
middenstandsorganisaties tot verlaging van de BTW-tarieven voor forfaitaire BTW-plichtigen werd niet
ingewilligd, noch werd enige aanzet gegeven tot het plafonneren van de facturen voor gas en elektriciteit.
Daarmee schieten we uiteraard niets op. Ook op de vierde vergadering van de Taskforce Oekraïne, waar
de impact van de crisis in Oekraïne opgevolgd en besproken wordt, werd door de federale overheid geen
concreet plan voorgelegd om de toestand op het terrein, in de brede agro-voedingsketen, ten goede te
doen keren. Onbegrijpelijk dat men iedere individuele ondernemer, van klein tot groot, aan zijn lot overlaat.
Waar enkele voorzichtige maatregelen genomen werden, zoals de erkenning van de agro-voedingssector
als essentiële sector in het kader van de energiebevoorrading, dan zijn die quasi zonder onmiddellijk positieve impact op de landen tuinbouwsector.
Naast de explosief gestegen energie- en grondstoffenkosten krijgen onze land- en tuinbouwbedrijven net als onze afnemers, de
bedrijven uit de voedingsindustrie, ook nog te maken met de beschikbaarheid van essentiële grondstoffen. Die combinatie zet reeds
geruime tijd een onhoudbare druk op het verdienmodel van de brede agro-voedingsketen. Voor onze bedrijven die onderaan de
ladder staan gaat het echt van kwaad naar erger. Door de hoge energieprijzen valt bijvoorbeeld ook de productie van kunstmest
terug en wordt die met de dag duurder. Met de hoge gasprijzen staan heel wat bedrijven voor de moeilijke keuze om hun productie
al of niet tijdelijk stil te leggen deze winter. Zonder bijkomende maatregelen dreigt de nu reeds onder zware druk staande keten te
breken, wat zich zal vertalen in nog duurdere prijzen en minder aanbod van duurzaam, lokaal geproduceerde en lekkere voeding van
bij ons. Als zwakste schakel in de keten en bijna letterlijk tussen hamer en aambeeld slagen onze bedrijven er niet in de gestegen
kosten door te rekenen in de keten. Daarbij worden ze geconfronteerd met keiharde en zeer onevenwichtige onderhandelingen
met retailers. De supermarktketens deinzen er niet voor terug om hun daarin hun onevenredig grote machtspositie te gebruiken ten
opzichte van leveranciers, tot op het onaanvaardbare toe. Dat werd nog maar eens duidelijk in de vrijdagvond uitzending van Ter
Zake, waarin de vertegenwoordigster van Comeos opnieuw de paraplu opentrok en haar handen waste in onschuld ten opzichte van
de problematiek die geschetst werd door de voedingsfederatie Fevia. Opnieuw een sterk staaltje van ontkenning van de problemen
en het ontlopen van de verantwoordelijkheid.
Het deel van de extra kosten dat de consument uiteindelijk toch betaalt via hogere voedingsprijzen komt daardoor (opnieuw) niet
terecht bij de leveranciers en primaire producenten. Uit angst om waardevolle en noodzakelijke commerciële relaties te verliezen,
aarzelen bedrijven om klacht in te dienen tegen oneerlijke handelspraktijken. Harde onderhandelingen is één zaak, maar de ontaarding ervan in oneerlijke handelspraktijken is onaanvaardbaar en moet aangepakt worden. We vragen daarom, samen met alle
toeleveraars en producenten, dat de federale overheid de gesprekken rond de doorrekening van kosten en noodzakelijke prijsaanpassingen tussen leveranciers en afnemers faciliteert. Ze moet daarvoor de nodige hefbomen voorzien en als toezichthouder haar
verantwoordelijkheid nemen om de wet op oneerlijke handelspraktijken hard te maken.
Wachten op klachten, die uit angst voor represailles niet komen, is in de huidige omstandigheden geen optie!
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