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Droogte in de land- en tuinbouw  -  Gevolgen voor contractteelt

Ingevolge de droogte worden ook heel wat aardappel- en groententelers getroffen die 
een contract hebben afgesloten met een verwerkend bedrijf. Ze engageren zich immers 
tot het aanleveren van een vooraf bepaalde hoeveelheid aardappelen of groenten. 
Droogte wordt echter niet als vorm van overmacht gezien. Het is evident dat de 
bepalingen tussen de teler, in dit geval meestal aardappeltelers, en de afnemer via 
bilaterale onderhandelingen contractueel worden vastgelegd. Maar als blijkt dat heel veel 
telers in de problemen zouden komen door de te stringente bepalingen op het vlak van 
de door hen verplicht aan te leveren kwantiteit, lijkt het me logisch dat de minister een 
bemiddelingsinitiatief neemt om rond de tafel te gaan zitten met de vertegenwoordigers 
van de aardappel- en groenteverwerkende bedrijven, althans inzoverre zou blijken dat ze 
zouden aangeven niet vatbaar te zijn rekening te houden met deze bijzondere 
omstandigheden.

1. Heeft de minister reeds gepolst bij telers of verwerkende bedrijven in hoeverre er 
zich problemen stellen met het aanleveren van de contractueel bepaalde 
hoeveelheden ten gevolge van de droogte?

2. In welke mate dreigt het probleem zich voor te doen?

3. Heeft de minister zich reeds vergewist of de verwerkende bedrijven de contracten 
soepel willen laten naleven wanneer blijkt dat de telers ten gevolge van de droogte 
problemen hebben om de vereiste hoeveelheden te leveren?

4. Zal de minister een initiatief nemen om de betrokken partijen aan de tafel te 
brengen en samen te zoeken naar een oplossing zodat de reeds getroffen telers geen 
tweede keer gestraft zouden worden omdat ze de overeengekomen hoeveelheden 
niet kunnen aanleveren?

5. Naast de materiële schade zal de droogte wellicht ook voor een aantal boeren leiden 
tot organisatorische en psychologische problemen.

In welke mate zal de vzw Boeren op een Kruispunt worden ingeschakeld om te 
zorgen voor de nodige begeleiding en ondersteuning?

6. In hoeverre kan het bedrijfsadviessysteem KRATOS worden ingeschakeld om boeren 
te helpen met het zoeken naar een aangepast businessmodel dat de gevolgen van 
calamiteiten als droogte voor hun bedrijven naar de toekomst toe kan 
minimaliseren?
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1-4.Problemen kunnen ontstaan als de verkoper en de koper in hun privaatrechtelijke 
contract expliciet zijn overeengekomen dat uitzonderlijke weersomstandigheden niet 
kunnen worden ingeroepen om van de contractuele bepalingen af te wijken.   
Gezien beide partijen echter ook in de toekomst aangewezen zijn en blijven op 
elkaar, heb ik er bij Belgapom en het Agrofront op aangedrongen om na te gaan hoe, 
en tot op individueel niveau, een duurzame oplossing of overeenkomst kan gevonden 
worden die voor beide partijen aanvaardbaar is. In de schoot van de in oprichting 
zijnde brancheorganisatie aardappelen zal interprofessioneel een globale aanpak 
voor de langere termijn worden uitgewerkt.

5. Boeren op een Kruispunt stelt haar diensten ter beschikking aan alle landbouwers in 
moeilijkheden, ook landbouwers die door de droogte getroffen zijn.

6. Via het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunnen landbouwers een ondernemingsplan 
op maat van hun bedrijf laten opmaken. In dit ondernemingsplan is er ook aandacht 
voor de marktstrategie van het bedrijf waarbij onder meer de afzetmogelijkheden, 
promotie en distributie van de producten worden onderzocht. Daarnaast kunnen 
landbouwers binnen KRATOS een wateraudit uitvoeren op het bedrijf en wordt advies 
gegeven over waterbesparende maatregelen, de mogelijkheden voor recuperatie van 
water en welke alternatieve waterbronnen gebruikt kunnen worden. Deze adviezen 
kunnen landbouwers ook helpen om de impact van droogte op hun bedrijfsvoering te 
verlagen.


