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Yves Leterme is sterk verbonden aan de landbouwsector. Leterme was vorig jaar eerste minister in België,
maar startte zijn politieke carrière als Vlaams ministerpresident en minister van landbouw en visserij.
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Koe en melkveehouder in 2009
D

e melkveehouderij is van groot economisch belang
voor Vlaanderen. Het Europese landbouwbeleid moet
daarom blijven inspelen op de grondig gewijzigde marktsituatie.
De aankoop van quotum heeft de voorbije jaren zwaar gewogen op onze bedrijven. De quotareglementering blokkeerde hun structuur, de groei via quotumoverdracht
ging gepaard met te hoge kosten. Voor jonge boeren is het
aankopen van productierechten onhoudbaar. Als minister voor landbouw bepleitte ik een geleidelijke structuuraanpassing van de Vlaamse melkveehouderij. Ons stappenplan van toen is intussen in uitvoering. Ik geloof dat
we de quotareglementering moeten laten uitdoven, niet
afschaffen. De ruimte die mogelijks vrijkomt, moet aangewend worden om bedrijven verder te innoveren, rekening houdend met een vrijere markt en een grotere
kwetsbaarheid van die bedrijven.
De EU-commissie blijft vrij onverzettelijk vanuit de overtuiging dat de wereldwijde vraag naar voedselproductie
mee zal stijgen met de wereldbevolking en dat de markt
na de globale economische crisis opnieuw zal aantrekken.

Het komt er dan wel op aan de overbrugging naar die betere situatie te maken.
Onvermijdelijk zal er na het wegvallen van de quota een
nieuwe verhouding tussen melkproducenten en zuivelbedrijven ontstaan. De boer vraagt afzetzekerheid en een
eerlijke prijs, de afnemer wil zekerheid over voldoende
kwaliteitsmelk. Beide partijen moeten nu al tot afspraken
komen om de toekomstige markt te organiseren.
Ik blijf wel pleiten voor Europese instrumenten om in uitzonderlijke omstandigheden op de markt in te grijpen.
Melk is een natuurlijk en onmisbaar basisproduct in de
voeding, maar het productieapparaat kan je niet manipuleren als een machine en melk is een moeilijk te bewaren
product.
Dit soort producties vereisen dan ook een specifieke aanpak. De melkveehouderij staat onder druk door tegenvallende markten. Het ondernemerschap dat ik bij mijn bezoeken aan melkveehouders mocht ervaren, sterkt mij
echter in mijn geloof in een toekomst voor onze melkveehouders. Overheid en sector moeten daarvoor wel de handen in elkaar slaan.
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