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HULPORGANISATIES OVERSPOELD MET OPROEPEN

Boeren radeloos: ‘Help, het gaat niet
meer’
10 OKTOBER 2014 | Van onze redacteur Paul Demeyer

De Rusland-boycot stort onze landbouw in een diepe crisis. Alle prijzen
kelderen. Boeren racen naar de rand van het faillissement en zoeken
psychologische steun. ‘Pas volgend jaar zullen we zien hoe groot de
ravage is. Nu al is duidelijk dat dit een van de grootste crisissen ooit
wordt’, zegt de Boerenbond.

‘Boeren zijn koppige mensen. Ze bellen pas om hulp als hun spaargeld op is.’ Lisa Van Damme

Er zijn schrijnende toestanden aan de gang op onze boerderijen. Zonen die hun oude vader niet
durven te zeggen dat hij straks mee moet verhuizen omdat de boerderij wordt verkocht. Boeren
die hun vrouw moeten vertellen dat ze de oogst met verlies verkochten. Sommigen rijden hun
prei weer in de grond, omdat Poolse arbeiders betalen voor het oogsten meer kost dan wat de
prei op de veiling opbrengt.
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‘We horen vreselijke verhalen’, zegt Ricci Focke van Boeren op een Kruispunt, dat boeren
psychologische en bedrijfsbijstand geeft.

Schuld van Poetin
Het is allemaal de schuld van Vladimir Poetin. Het begon al in maart, toen de Russische leider
ons varkensvlees weerde uit vrees voor Afrikaanse pest. Het varkensvlees werd in frigo’s
opgeslagen, tot Rusland weer openging. Maar Rusland gaat niet open. Nu is er te veel
varkensvlees op de markt en keldert de prijs. ‘Ik kom net terug van een varkensboer die 20.000
euro verlies leed op de verkoop van biggen. Die man is recht op weg naar een faillissement. Een
van de zovelen’, zegt Ricci Focke.
Deze zomer deed Poetin de deur helemaal dicht voor al onze landbouwproducten. Sindsdien
draaien ook de psychologen van Boeren op een Kruispunt overuren. ‘Boeren zijn koppige
mensen. Ze bellen ons pas als hun spaargeld op is. Wij raden aan: vraag vanaf de eerste maand
dat je verlies maakt of zonder inkomen zit, een leefloon aan.’

Nooit gezien
‘Dit is een van de ergste crisissen van de voorbije 25 jaar’, zegt de Boerenbond. ‘Omdat heel de
sector slachtoffer is’, zegt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe. ‘Een half jaar geleden ging
het nog de goede kant uit met de melk- en groentenprijs. Vandaag gaan alle prijzen naar
beneden, en dat is nooit gezien.’
De boeren zoeken oplossingen. Als ze minder geld krijgen voor hun varkens, willen ze dat verlies
compenseren door meer varkens te kweken en te verkopen. ‘Maar zo komt er nog meer
varkensvlees op de markt en dalen de prijzen nog verder’, zegt Vangeenberghe.
Dé oplossing is nieuwe afzetmarkten vinden. ‘Maar heel de wereld is daar nu naar op zoek.’
Landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V) zegt zich bewust te zijn van de diepe algemene
crisis. ‘We weten heel goed dat het verder gaat dan de fruitteelt. Ook de varkens- en zuivelsector
zijn diep getroffen.’

Investeringsfonds
De minister heeft vorige week met de bankensector gesproken over de gevolgen van het
Russische embargo. De banken vertelden haar dat veel bedrijven in diverse subsectoren kampen
met geldgebrek. ‘Daarom heb ik de opdracht gegeven aan het Vlaamse
Landbouwinvesteringsfonds om tegen het einde van dit jaar 7 miljoen euro kapitaalpremies
vervroegd uit te betalen. Dat is steun die we geven aan landbouwers die leningen aangaan om
bijvoorbeeld te diversifiëren.’

Het gaat verder dan de fruitteelt. Ook de varkens- en zuivelsector
zijn zwaar getroffen.
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