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Melkveehouders - Positie in de productieketen
Tijdens de hoorzitting van 3 juni 2020 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid werden verschillende vooraanstaande stemmen uit de landbouwsector
uitgenodigd om de impact van de coronacrisis op de sector te bespreken en te reflecteren
over het Vlaamse landbouwbeleid in de toekomst.
Tijdens de hoorzitting kwam ook de positie van de melkveehouders in de productieketen
aan bod. De prijs van zuivel stond en staat tijdens deze zware crisis onder druk door o.a.
de wekenlange sluiting van de horeca. Door de overproductie van zuivelproducten daalde
de prijs van heel wat producten fors en werden er op Europees niveau maatregelen
genomen, zoals de steun voor private opslag. Ondanks deze maatregelen kreeg de
melkveehouder heel wat minder geld voor zijn melk.
Ondertussen stelt Test-Aankoop vast dat de prijzen door de coronacrisis aan de kassa
van de supermarkt zijn gestegen. Ook nu de promoties opnieuw toegelaten zijn, daalden
de prijzen in de meeste supermarkten niet terug naar het niveau van voor de
coronacrisis. Voor wat betreft zuivel steeg de thuisconsumptie daarenboven ook nog eens
met 15%, waardoor de grootwarenhuizen tweemaal langs de kassa passeren. Als klap op
de vuurpijl was er daarnaast de dubieuze actie van Lidl die in ons land tijdelijk enkel
Duitse melk verkocht, naar eigen zeggen door een gebrek aan vulcapaciteit in het
productieproces.
Tijdens de hoorzitting stelde de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Hendrik Vandamme dat de retailsector wel degelijk misbruik heeft gemaakt van de
zwakke positie van de melkveehouders. Door de scherpe daling van de prijzen van zuivel
waren er verschillende verhalen waarbij de retail pogingen ondernam om het contract
met de toeleveranciers naar beneden bij te stellen. De toeleveranciers kregen het mes op
de keel, want alternatieve afzetmarkten vielen weg door de coronacrisis.
Om conflicten in de productieketen te bespreken en het spanningsveld door de
verschillende economische belangen in deze keten te beheersen, heeft de privésector het
ketenoverleg opgericht. Via het ketenoverleg kunnen o.m. klachten worden ingediend en
wordt via dit forum naar een oplossing gezocht voor oneerlijke handelspraktijken.
1.

Hoe staat de minister t.a.v. de uitspraken van de voorzitter van het ABS die aangeeft
dat de retailsector misbruik gemaakt heeft van deze crisis? Heeft de minister zelf
zicht op enige vormen van misbruik?

2.

Heeft de minister zicht op de aanpak van deze problematiek via het ketenoverleg
waar de belangrijke spelers in dit debat (bv. Agrofront en Comeos) aan deelnemen?
Zijn er al klachten binnengekomen? Wordt er via dit forum overlegd rond deze
problematiek? Hoe evalueert de minister de aanpak van dit ketenoverleg tijdens de
coronacrisis? Lijkt het huidige private initiatief voldoende om problematieken zoals
deze in de toekomst te vermijden?

3.

Zal de minister maatregelen nemen om de marktpositie van de melkveehouder en de
landbouwer in de productieketen te versterken n.a.v. de coronacrisis?

HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE,
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 730 van 3 juli 2020
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1. Mijn administratie heeft geen aanwijzingen dat de retailsector van de Covid-19-crisis
misbruik zou hebben gemaakt. Met betrekking tot de ongelukkige communicatie van
een retailer over de beschikbaarheid van Belgische melk verwijs ik naar mijn antwoord
op de vraag om uitleg nr. 2226 en 2216 tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij
en Plattelandsbeleid van 20 mei 2020.
2. Het ketenoverleg is een privaat interprofessioneel orgaan dat een gedragscode en een
geschillenregeling heeft ingesteld. De overheid is niet betrokken bij deze private
geschillenbehandeling.
Voor
meer
informatie
kan
u
terecht
op
https://supplychaininitiative.be/nl/geschillen/.
De combinatie van het interprofessionele ketenoverleg, de federale regelgeving op vlak
van (on)eerlijke handelspraktijken en de Europese crisisinstrumenten die kunnen
worden geactiveerd bij ernstige marktverstoring, zullen ook tijdens toekomstige
crisissen nodig zijn om onze agrovoedingssector doorheen moeilijke tijden te loodsen.
3. Binnen de zuivelsector zijn er momenteel drie producentenorganisaties en de
brancheorganisatie MilkBE opgericht. Ik ben er van overtuigd dat landbouwers een
sterkere positie hebben binnen de keten wanneer ze zich verenigen.
Brancheorganisaties maken het mogelijk om samen afspraken te maken die alle
schakels in een keten ten goede komen. Ik zal dergelijke vormen van samenwerking
dan ook blijven ondersteunen.

