10 JAAR PORTRETTEN

VeeteeltVlees bestaat 10 jaar en blikt daarom met
een aantal kopstukken uit de vleesveesector terug,
maar kijkt vooral ook vooruit naar de toekomst.
K R I S
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e drukte onderweg naar de
hoofdstad Brussel contrasteert
met de rust in de gangen van het
kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor
landbouw en plattelandsbeleid. Maar
schijn bedriegt. Achter de talrijke
deuren in het kabinet schuilen bureaus met stapels dossiers en boeken.
Welke politieke maatregelen zijn specifiek
voor de vleesveesector toonaangevend geweest de afgelopen tien jaar?
‘Allereerst is het Vlaams Actieplan
voor de Vleesveehouderij een goed
kader geweest om van overheidswege iets te doen voor de vleesveehouderij. Problemen zijn in kaart gebracht, oplossingen gezocht en er is
nagegaan hoe vanuit het beleid aanpassingen kunnen gebeuren die de
sector ten goede komen.’
‘Een andere belangrijke beleidsmaatregel is het schrappen in 2009 van de
voorwaarde van grondgebondenheid
in het kader van steun door het
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF). Vleesveebedrijven met onvoldoende grond kregen zo de kans om
te groeien en hebben dat ook gedaan.
In 2011 is op gespecialiseerde rundveebedrijven een recordbedrag van
bijna 20 miljoen euro geïnvesteerd.’
‘Een actiepunt is ook het behoud van
de gekoppelde steun. In tegenstelling
tot de meeste Europese landen koos
België er in 2004 voor de zoogkoeienpremie gekoppeld te houden, wat
een positief signaal was richting de
zoogkoehouderij in Vlaanderen.’
Ondanks tegengestelde adviezen kiest
Vlaanderen dus resoluut voor de weg van de
gekoppelde zoogkoeienpremie?
‘Beleid maken is niet alleen puur economisch kijken, daar vallen ook sociale aspecten onder. Naast economische en ecologische duurzaamheid
telt ook de sociale duurzaamheid. De
premiekoppeling is belangrijk voor de
rendabiliteit in de sector. De laatste
tien jaar zien we dat de vleesveehouder het op economisch vlak moeilijk
heeft, en dan zou een plotse ontkoppeling een versnelde uitvloei teweeg
kunnen brengen. De vraag is dan: wil
je die evolutie zo snel laten verlopen?’
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Vlaanderen maakt punt van gekoppelde premie

Naar meer
zelfredzaamheid
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaatst de Vlaamse
vleesveesector in 2015 in een nieuw perspectief. De zoogkoeienpremies gaan in de toekomst omlaag, maar blijven wel
gekoppeld, beklemtoont Vlaams minister-president Kris Peeters.
tekst Annelies Debergh

‘De sector moet wel realistisch blijven.
De daling van het landbouwbudget zal
een daling van de zoogkoepremie betekenen. Met de premievermindering zal
de sector hoe dan ook zelfredzamer
moeten zijn.’
Hoe krijgt België de koppeling verdedigd?
‘Momenteel wordt gewerkt aan de Europese erkenningsaanvraag voor de oorsprongbenaming van het Belgisch-witblauwras. Door het ras als streekproduct
te laten erkennen, geven wij een duidelijk signaal hoe belangrijk wij de productie ervan vinden, en lijken mij de kansen
groter om een positief advies te krijgen
van de Europese Commissie. Ik heb mijn
diensten alvast de opdracht gegeven om
de vleesveesector te helpen bij de opmaak van het aanvraagdossier voor de
erkenning.’
De toekomst van de vleesveehouderij in Vlaanderen ziet er anders uit?
‘Wat we als overheid merken, is dat de
verschillen tussen bedrijven onderling
fenomenaal zijn. Een recent rapport van
het Landbouwmonitoringsnetwerk wijst
op een verschil in bruto saldo van 610
euro per zoogkoe tussen de vijftig procent hoogste en de vijftig procent laagste
bedrijven in 2010.’
‘Meer dan ooit zal de rendabiliteit bepalend zijn voor de ontwikkeling van de
sector. Het witblauwras blijft een topproduct. Het vlees is weliswaar moeilijker te exporteren, maar ondervindt nog
steeds weinig concurrentie van andere
rassen op de interne Belgische markt. De
Belgische consument weet mager, vetarm vlees van hoge kwaliteit te waarde-
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ren, wat sommige topchefs ook mogen
beweren.’
Wat kan de overheid betekenen voor de prijsvorming bij vleesvee?
‘Het is een bewuste keuze van de overheid om zich niet te mengen in prijsdiscussies. Prijsvorming laten we over aan
het interne ketenoverleg. Onze medewerking verlenen gebeurt ook alleen op
vraag van het ketenoverleg. De overheid
heeft zich inmiddels wel bereid getoond
om een beleid rond de karkasklassificatie te formuleren om onduidelijkheden
op dat punt weg te werken. Dit is overigens een van de acties uit het Actieplan
Vleesveehouderij.’
Landbouw beweegt in Vlaanderen. Bedrijven
groeien tegen een sneltempo. Er loopt nu ook een
enquête over schaalvergroting. Hoe denkt de
overheid over schaalvergroting?
‘Er wordt niet meer stapsgewijs gegroeid, er wordt steeds meer gesprongen. We willen dat ondernemers in hun
investeringsplannen voorzichtig blijven,
risico’s incalculeren en leren rekening
houden met de risicobestendigheid van
het bedrijf. Duidelijk is wel dat het VLIF
niet ongebreideld kan meegaan in investeringen.’
‘Het is in onze ogen geen opdracht voor
de overheid om uit te maken hoe groot
een bedrijf moet zijn. Het nadeel van een
grens stellen is dat elkeen denkt dat die
grens ook de norm wordt voor iedereen.
Er zijn al heel wat andere grenzen waar
bedrijven tegenaan lopen. Het is aan de
boer of de ondernemer om die voor zijn
bedrijf te ontdekken, en daarmee te leren omgaan.’ l

Kris Peeters:

‘Met de vermindering
van de premie zal de
sector zelfredzamer
moeten zijn’
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