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Jonge vleesveehouders

gaan kennis delen
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Kennis is macht. Een algemeen begrip dat enkele
jonge Vlaamse vleesveehouders graag concreter
willen maken. Samen werken ze momenteel hard
aan de oprichting van een eigen producentenorganisatie. Hun doel is in de eerste plaats kennis uitwisselen om zo een sterkere positie voor de vleesveehouder in de markt te verwerven.

Informatievergadering voor
vleesveehouders
Op maandag 28 januari 2019 (20.00 uur)
organiseert de nieuwe producentenorganisatie POVV in ‘De Graanmaat’ in
Sint-Niklaas een infovergadering voor
geïnteresseerde vleesveehouders.
Meer informatie is te verkrijgen via
de secretaris van de POVV:
jan_mechelmans@hotmail.com.

TEKST WIM VEULEMANS

‘D

e vleesveeproducent sterker maken’, zo noemt vleesveehouder
Dries Timmerman uit het WestVlaamse Jabbeke het doel van de producentenorganisatie die hĳ samen met enkele
andere jonge vleesveehouders aan het
oprichten is. ‘In de vleesveehouderĳ is het
zo dat de prĳszetting transparanter mag
worden. Want zoals het nu gebeurt, is de
prĳs voor de producent te laag tegenover de
kostprĳs. Daarentegen is de prĳs verder in
de keten gelĳk gebleven en volgt deze mee
de indexatie.’
Timmerman verwĳst naar een vleesveehouder die onlangs een lot jonge vrouwelĳke
dieren liet vertrekken op zĳn bedrĳf voor
slechts vier euro per kilo. ‘Geslacht, hè’,
zegt de voorzitter van de nieuwe producentenorganisatie stellig. ‘Veel landbouwers
zĳn niet genoeg geïnformeerd en verliezen
zo een stuk inkomen op hun bedrĳf.’

Kennis delen maakt sterker
Communicatie is dan ook belangrĳk voor de
oprichters van de nieuwe organisatie, die de
naam Producenten Organisatie VleesVee
(POVV) krĳgt. ‘Door het verzamelen van zo
veel mogelĳk informatie bĳ onze leden,
deze te bundelen, te verwerken en weer
terug te koppelen aan onze leden, willen
we met deze kennis vooral hun positie
in de markt versterken’, verduidelĳkt
Timmerman. ‘We willen ons daarbĳ niet
alleen beperken tot de verkoopprĳzen van

onze dieren, maar ook aankopen willen we
op basis van facturen gaan inventariseren.’
De groep vleesveehouders spiegelt zich
daarbĳ aan de Vlaamse ProducentenOrganisatie Varkenshouder (VPOV) die al langer
actief is in de varkenssector. De VPOV heeft
ondertussen al een eigen kantoorruimte ter
beschikking alsook enkele medewerkers in
dienst. Ook hun doel is vooral gericht op de
uitwisseling van informatie.
‘Omdat we een gelĳkaardig doel voor ogen
hebben met onze POVV, plannen we ook
om te gaan samenwerken met de VPOV’,
vertelt Timmerman. ‘Zowel logistiek als
praktisch is dit handig, maar ook hun kennis en ervaring zĳn goud waard.’

Gericht op gesloten bedrijven
Een van de ambities van Europa is de versterking van producenten. De Europese
Unie creëert hiervoor in het nieuwe Gemeenschappelĳke Landbouwbeleid ruimte
voor producentenorganisaties (PO’s) in alle
landbouwsectoren. Samenwerking wordt in

de land- en tuinbouw immers meer en
meer de cruciale factor om vooruit te gaan.
Het oprichten van PO’s moet een van de
instrumenten worden om weerstand te
bieden aan moeilĳke marktomstandigheden, zo ook voor deze nieuwe PO.
Volgens Timmerman zal hun organisatie
opgericht zĳn bĳ het verschĳnen van dit
nummer. Om zich nadien te kunnen aanmelden bĳ Europa hebben ze minimaal
veertig leden nodig, meldt hĳ. ‘Daarnaast
gaan we ook werken met een jaarlĳks lidgeld van 150 euro.’
Het eerste jaar voorzien de jonge oprichters
dit lidgeld als aandeel voor de deelnemende
vleesveehouders in de vennootschap.
Met hun PO richten de oprichters zich naar
de gehele Vlaamse vleesveehouderĳ. ‘Ondanks dat ons bestuur vooral uit witblauwfokkers bestaat, willen we ook vleesveehouders met andere rassen graag uitnodigen
om lid te worden’, verduidelĳkt de voorzitter. ‘We richten ons vooral op de gesloten
zoogkoeienhouderĳen en fokbedrĳven. l

Dries Timmerman:
‘Veel landbouwers zijn niet genoeg
geïnformeerd en verliezen zo een
stuk inkomen op hun bedrijf’

Invulling van het POVV-bestuur
Een groep van een aantal jonge vleesveehouders heeft in Vlaanderen het initiatief
genomen de nieuwe producentenorganisatie
POVV op te richten. Voor de invulling van het
bestuur van de organisatie hebben ze trachten rekening te houden met de verspreiding

van het aantal dieren en vleesveehouders
over de verschillende provincies.
Naast voorzitter Dries Timmerman is Jan
Mechelmans uit Herk-de-Stad gekozen als
secretaris, Tiemen Cocquyt uit Pittem is
ondervoorzitter en Jan Orinx penningmeester.

Daarnaast vervolledigen Niels Van Crombrugge, Jan Van Kelecom, Alexander Vandermeulen, Filip Ally, Kristof Defauw, Geert Demasure,
Jan Declerck, Wouter Demedts, Michael De
Clercq, Bruno Vanhaelemeesch, Vincent Vanopdenbosch en Davy Claessens het bestuur.
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