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Syndicale oproep vanuit INGRO  
aan haar groentetelers

Dat 2022 een woelig jaar is voor de landbouwsector kan men moeilijk ontkennen. 
We willen dan ook nu reeds vooruitkijken op de volgende (prijs)onderhandelingen. 
De prijzen van 2022 zijn gestegen maar onvoldoende als men de situatie op vandaag 
bekijkt. We vragen om de onderhandelingen te starten vanaf eind augustus.  
De bedoeling is om in september te landen met prijzen die aanvaardbaar zijn voor de 
telers. Op die manier kunnen jullie ook de teeltplannen aanpassen volgens opbrengsten. 
We hebben met Ingro een brief opgesteld (zie hiernaast) om onze bezorgdheid mee 
te delen aan onze afnemers. De bedoeling is dat deze brief door zoveel mogelijk 
landbouwers ondertekend wordt. Zo kunnen we ons al in (grote) groep opstellen 
alvorens aan de onderhandelingen te beginnen.

GELIEVE DEZE BRIEF TE TEKENEN EN TERUG TE STUREN NAAR 
HET INGRO-SECRETARIAAT. 
MOTIVEER JULLIE COLLEGA’S OM DIT OOK TE DOEN. 
HOE MEER GETEKENDE EXEMPLAREN HOE STERKER WIJ STAAN 
ALS GROEP. 
ENKEL DE HANDTEKENINGEN ZULLEN GETELD EN DOORGEGEVEN 
WORDEN. “GEEN NAMEN”

Terugsturen kan per post/fax/mail:

INGRO CV
Diksmuidsesteenweg 329 B

8800 Roeselare

Fax: 051/20 76 16

E-mail: info@ingrocv.be

Alvast bedankt voor de medewerking!
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Beste afnemer,

De boerenstiel is sociaal en financieel onleefbaar geworden. Er leeft een sterk gevoel dat 
landbouw telkens in de hoek staat waar de klappen vallen. Dit zorgt voor een sfeer van 
wantrouwen en uitzichtloosheid. Velen onder ons raden hun kinderen af om hen op te 
volgen. Slechts 13% van de landbouwers boven de 50 heeft een opvolger. De gemiddelde 
Vlaamse landbouwer is 55 jaar. Als deze trend zich doorzet, sluit het laatste Vlaamse familiaal 
landbouwbedrijf in 2037.

“Boeren” is een harde stiel. Iedere dag staan we paraat om onze groenten voor jullie zo 
duurzaam en perfect mogelijk op te kweken. We proberen zo efficiënt mogelijk om te gaan met 
het gebruik van grondstoffen zoals water, energie en vruchtbaar land. In de huidige situatie 
met almaar minder mogelijkheden, moet er enorm geïnvesteerd worden, wat financiële druk en 
stress met zich meebrengt! Om nog niet te spreken wat de toekomst daarin zal brengen. 50% 
minder gewasbescherming tegen 2030, we houden ons hart stevig vast. Wij, als boer, hebben 
het vandaag zo moeilijk, dat alles wat er meer van ons verwacht wordt onmogelijk is. 
Gronden worden schaarser en schaarser. Seizoenarbeiders zijn quasi onvindbaar laat staan, 
betaalbaar. We moet overschakelen naar vaste arbeiders of financieel gelijkaardig.
Ons bedrijfsmodel is niet opgewassen tegen een crisis, een mislukte oogst of extreme 
weersomstandigheden. Doch worden we er de laatste jaren veel mee geconfronteerd. We 
moeten alle mogelijke pistes in acht houden om nog aan een leefbaar inkomen te geraken. Ook 
al moeten we afwijken van ons huidig teeltplan en uitwijken naar andere teelten waar meer 
zekerheid op een waardig inkomen is. Stilaan moeten we ons de vraag durven stellen of het 
telen van groenten ooit nog rendabel zal worden.

Onze beide partijen hebben er alle belang bij om onze groententeelt in Vlaanderen te houden.  
We hebben hier een reputatie hoog te houden. Een 2de Bokrijk hebben we hier niet nodig.
We vragen dan ook met z’n allen en met drang om onze prijzen/inkomen vroeger (augustus) 
te onderhandelen en bekend te maken, rekening houdend met bovenstaande. Er is dit jaar een 
aanpassing gebeurd maar kostendekkend was dit niet. Integendeel! Alle prijzen zijn nog meer 
geëxplodeerd. We hebben begrip dat een dergelijke verhoging niet in 1 jaar kon maar gezien de 
omstandigheden verder in dit jaar staan we terug even ver. 

Een leefbaar inkomen is de belangrijkste bezorgdheid van de Vlaamse landbouwer. De 
voedselproductie en de keten moeten dringend opnieuw op één lijn gebracht worden. De boer 
in ere hersteld!

De Ingro telers/coöperanten.

 handtekening:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………


