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Voorzitter: de heer Stefaan Sintobin, ondervoorzitter

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de gevolgen van het marien ruimtelijk
plan voor de visserijsector
- 1133 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Voorzitter, minister-president, op het kustforum 2013 – dat is
iets dat nu en dan plaatsvindt – gaf minister Vande Lanotte toelichting over het voorontwerp
van ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dit plan zal ongetwijfeld een aantal gevolgen hebben
voor de visserij. Zo zullen de windmolenparken, die door de vissers vaak als een bedreiging
worden beschouwd, mogelijkheden bieden voor activiteiten die complementair zijn voor de
visserijsector, zoals aquacultuur.

Maar het vierde deel van het ruimtelijk plan, natuur en visserij, brengt voor de visserijsector
ook een aantal verplichtingen met zich mee. Volgens de federale minister zullen vooral voor
de sportvissers de regels strenger zijn. Minister Vande Lanotte wist nog mee te geven dat het
voorontwerp naar de raadgevende commissie gaat, waarna de consultatieronde met de
betrokken spelers kan aanvangen. Uit het panelgesprek dat toen plaatsvond, bleek wel dat er
reeds overleg is gepleegd met de rederscentrale.

Minister-president, wat zijn de gevolgen van het maritiem ruimtelijk plan voor de Noordzee
voor de professionele visserij en de sportvisserij? Op welke manier werd overleg gepleegd
met de visserijsector? Wat is de visie van de visserijsector op het plan?

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Voorzitter, minister-president, ik sluit me zeker aan bij de vraag
van de heer Verstreken. De reden is duidelijk: de visserijsector, vooral de sportvisserij en de
professionele visserij, maken zich zorgen over dit plan. Ze stellen zich vragen bij de
praktische haalbaarheid en de financiële gevolgen.

Wat ik vooral graag wil weten van u, is hoe het vandaag zit met onze aquacultuur, onze
viskwekerij. Waar zou dit ruimtelijk kunnen plaatsvinden dichtbij de Noordzee?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, mijnheer Callens, ik begin met uw laatste
vraag. Ik wil graag eens uitgebreid tekst en uitleg geven over de aquacultuur in Vlaanderen in
al haar facetten. U weet dat we een tijdje geleden het initiatief hebben genomen om een
platform op te richten inzake aquacultuur, maar dan uitsluitend aquacultuur op het vasteland.
Het was bij Flor Joosen, de man die de Belgische kaviaar op de markt brengt. We hebben
heel wat expertise vanuit de universiteit van Gent wat aquacultuur betreft. Professor
Sorgeloos is in heel de wereld actief, onder meer in Thailand, waar we zijn project hebben
bezocht. Het platform is in volle actie, er zijn werkgroepen, er wordt een visie ontwikkeld
enzovoort. Als u daar meer tekst en uitleg over wenst, wil ik u graag eens een volledige stand
van zaken geven van waar we nu met aquacultuur staan.

Er is ook aquacultuur in zee. In het verleden werden ook al enkele initiatieven genomen, maar
die waren niet allemaal even succesvol. Ik denk aan de ongelukkige projecten met mosselen.

Ik wil hier heel graag wat tekst en uitleg over geven. Als u die vraag nog even stelt, mijnheer
Callens, dan kan ik die met heel veel zorg beantwoorden.

Mijnheer Verstreken, ik wil toch even duidelijk maken dat het opstellen van een marien
ruimtelijk plan een initiatief is van de federale minister bevoegd voor de Noordzee, op basis
van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van
de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.
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Die wet is gewijzigd op 20 juli 2012. Er is ook een uitvoering van het koninklijk besluit van
13 november 2012 betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de procedure
tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden. Zo kent u de
volledige context waarbinnen een en ander mogelijk of niet mogelijk is.

Het marien ruimtelijk plan beoogt een evenwicht in de verschillende sectorale belangen van
de gebruikers van de Noordzee en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen. Het wenst
een beoordelingskader te zijn bij conflicten tussen verschillende menselijke activiteiten en bij
het beheersen van de impact van deze activiteiten op het mariene milieu. Als traditionele ge-
bruiker van de open ruimte op zee is de zeevisserij dan ook een belangrijke betrokken sector.

Wat de professionele visserij betreft, gaat het voorontwerp van marien ruimtelijk plan uit van
een behoud van de huidige visgronden met uitzondering van de zone voor hernieuwbare
energie waar een vaarverbod geldt en de plaatsen waar infrastructurele constructies nodig zijn
voor kustveiligheid, energieopslag en energietransport.

Daarnaast voorziet het plan ook in maatregelen voor bepaalde zones binnen het aangeduide
Natura 2000-gebied in het Belgisch deel van de Noordzee. Deze maatregelen moeten echter
nog concreet uitgewerkt worden, zowel voor de professionele visserij als voor de sportvisserij.

Het kabinet van de federale minister bevoegd voor de Noordzee heeft informatievergade-
ringen met de sector belegd om toelichting te geven over het proces en het voorontwerpplan
zelf, om de impact van de voorgestelde maatregelen in te schatten en om te zoeken naar
haalbare alternatieven. Op basis van het voorontwerp en het advies van de raadgevende
commissie werkt de bevoegde minister momenteel het ontwerp van marien ruimtelijk plan
uit. Nadat de federale ministerraad zijn principiële goedkeuring heeft gegeven over dit
ontwerpplan, zal de bevoegde federale minister het aan een openbaar onderzoek onderwerpen
dat eveneens uitgebreid wordt naar de socio-economische effecten van het ontwerpplan.

De visserijsector kan zich niet van de indruk ontdoen dat visserij in het plan veelal als een
restactiviteit wordt beschouwd waarvoor geen gebieden toegewezen worden, terwijl andere
economische activiteiten eerder gevrijwaard worden. De visserijsector vreest voor de impact
die de maatregelen voor het Natura 2000-gebied zullen hebben op de kustvisserij. Aangezien
dit vlootsegment geen uitwijkingsmogelijkheden heeft, is deze zeer kwetsbaar en kunnen
beperkende maatregelen de leefbaarheid en zelfs het voortbestaan bedreigen.

De sector betreurt eveneens dat in het plan niet of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan
de duurzaamheidsinitiatieven die de sector al in samenwerking met het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft ondernomen, net zoals er geen melding wordt
gemaakt van de afbouw van zowel de Belgische als de buitenlandse vloot. De sector pleit
daarom voor een bottom-upbenadering waarbij de beroepsvissers op basis van hun terrein-
kennis en ervaring zelf de technieken kunnen kiezen om de vooropgestelde instand-
houdingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied te realiseren.

Op basis van al deze kennis zal de betrokken minister een nieuw voorstel uitwerken. Nadat
dat voorstel is voorgelegd aan de ministerraad zal er een openbaar onderzoek plaatsvinden.
Vanuit onze bevoegdheid voor de zeevisserij maar niet voor het marien ruimtelijk plan zullen
wij dit probleem van nabij opvolgen.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Minister-president, ik dank u voor uw verduidelijking. U hebt
verwezen naar het plan-Natura 2000. Er zou sprake zijn van een visverbod in bepaalde
gebieden. Dat stond tijdens het paasreces te lezen in de regionale pers. Dat zou betekenen dat
bijvoorbeeld tussen Nieuwpoort en De Panne een aantal vissers hun boeken zouden moeten
sluiten. Ik hoop dat u een oogje in het zeil houdt en dat u verdere afspraken maakt zodat de
visserijsector nog verder kan groeien.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.
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– De heer Jan Verfaillie treedt als voorzitter op.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Stefaan Sintobin tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de melkophaling in Vlaanderen
- 1293 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Lode Ceyssens tot de heer Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de recente ontwikkelingen in de zuivelsector
- 1296 (2012-2013)

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de kwetsbaarheid van melkveehouders ten
aanzien van hun afnemers
- 1330 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

De heer Stefaan Sintobin: Recent besliste FrieslandCampina om een deel van de
melkophalingen in Vlaanderen af te bouwen. De betrokken melkveehouders kunnen blijkbaar
terecht bij een ander bedrijf, echter zonder duidelijkheid over de te verwachten melkprijs. Ook
Danone stoot op zijn beurt meer dan tachtig toeleveranciers af zonder een alternatief te bieden.

De landbouworganisaties spreken van een harde klap en eisen een volwaardige oplossing
voor de getroffen melkveehouders. Door de genomen beslissingen blijkt nog maar eens hoe
kwetsbaar en afhankelijk de melkveehouders zijn.

Blijkbaar is de onzekerheid die er heerst over de evolutie van de melkproductie na
afschaffing van de melkquota vandaag voor een aantal zuivelverwerkers een reden om hun
melkaanvoer proactief te herstructureren. Ik begrijp dat de Vlaamse overheid of de Vlaamse
Regering niet kan ingrijpen bij beslissingen van bedrijven, maar misschien kunt u als Vlaams
minister van Landbouw wel meehelpen bij eventuele bemiddelingsinitiatieven of een
zoektocht naar evenwaardige alternatieven.

Minister-president, wat is uw reactie op de beslissing van FrieslandCampina en Danone, en
op heel deze problematiek? Wat zijn de gevolgen voor de sector? Hoe kunnen we dit
opvangen? Een dergelijke beslissing lijkt me wat vreemd. Hoe staat dit in verhouding tot de
voorspelde exponentiële groei van de sector na de afschaffing van de melkquota? U weet dat
we een tweetal maanden geleden een toelichting hebben gekregen bij een rapport van de
administratie over de verwachtingen na die afschaffing. Uit dat rapport blijkt dat de
verwachtingen op dat vlak heel groot zijn.

Welke initiatieven kunt u ter zake ontplooien? Hoe kan de overheid de getroffen melkveehouders
ondersteunen? Bieden de geplande Europese hervormingen voldoende garanties voor de sector?

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens: Voorzitter, minister-president, geachte leden, mijn vraag sluit in
heel grote mate aan bij de vraag die de heer Sintobin heeft gesteld. Hij heeft al verwezen naar
de mededeling van FrieslandCampina van 19 maart. Ook is Danone inderdaad gestopt met de
ophaling, wat voor meer dan tachtig toeleveranciers een bijzonder harde klap is. Kortom,
honderden melkveehouders, vooral dan in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant, hebben in die periode vrij slecht nieuws gekregen.

Dat toont aan dat er veel onzekerheid is over de toekomstige evolutie van de melkproductie.
Spelers in de sector worden opgeroepen om mee te helpen zoeken naar een volwaardige
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oplossing voor alle melkveebedrijven. Ook de zuivelindustrie zou ter zake uiteraard mee haar
verantwoordelijkheid moeten nemen ten opzichte van de melkveehouders, aangezien recente
investeringen in heel wat bedrijven hebben geleid tot hoge vaste kosten. Als zuivelverwerkers
de mond vol hebben van duurzaamheid, moeten ze consequent zijn en ook aandacht hebben
voor de economische duurzaamheid.

Minister-president, Limelco heeft de activiteit van FrieslandCampina overgenomen, en heeft
zich als bedrijf in volle expansie in dezen dus een betrouwbare partner getoond. Hoe wil de
Vlaamse overheid, mede in kader van de Limburgse herstructurering, dat bedrijf verder
ondersteunen? Hoe ver staat het met de invulling van het Europees zuivelpakket in
Vlaanderen, en op welke wijze kan dat zuivelpakket de melkveehouders meer bescherming
bieden? Worden er initiatieven genomen in het kader van het toekomstige gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) om het opstarten van producentengroeperingen in de zuivelsector te
ondersteunen?

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Voorzitter, minister-president, geachte leden, het feit dat er drie
vragen zijn ingediend, toont het belang hiervan aan. Het nieuws van het opzeggen van
leveranciers heeft een aardschok veroorzaakt. De afschaffing van de melkquota in 2015 is
hier al meermaals besproken. Minister-president, ik weet dat u dat heel goed en nauwgezet
volgt, in overleg met de diverse vertegenwoordigers, producenten, verwerkers, overheids-
diensten en dergelijke. Er is ook een stappenplan uitgewerkt. Er is voortdurend overleg. Op
dergelijke momenten rijst echter de vraag of we alles kunnen opvangen. Of zijn er eventueel
nog bijsturingen in heel van plan mogelijk?

De heer Ceyssens heeft ook al verwezen naar het Europees zuivelpakket. Ook in deze
commissie hebben we de mogelijkheden al besproken die dat pakket biedt voor het oprichten
van producentenorganisaties en interbrancheorganisaties. Toen werd hier al aangegeven dat
coöperatieven een mogelijk middel zijn om de marktpositie te versterken. We hebben hier op
zich eigenlijk al een cultuur van coöperatieven. Kan het Europees zuivelpakket ons nog meer
hefbomen aanbieden, zodat ook de Vlaamse overheid nog iets kan ondernemen, of bevat het
onvoldoende hefbomen?

Anderzijds geeft de studie waarnaar de heer Sintobin heeft verwezen, ook aan dat de
melkveehouders zelf aangeven de ambitie te hebben om nog groei te realiseren. Daarom is de
kwetsbaarheid van de afzetmarkt heel belangrijk: zeker voor de positie van de melkveehouder
is het heel belangrijk dat er een afzetmarkt is, dat hij met die melk ook daadwerkelijk naar de
markt kan. Ik denk dat dit alleen nog maar aan belang zal winnen.

Dat er dan op een bepaald ogenblik verschuivingen gebeuren in die afzetmarkt omdat
leveranciers worden opgezegd, toont nogmaals aan dat die afzetzekerheid de komende
maanden en jaren steeds belangrijker zal worden. De kwetsbaarheid van melkveehouders ten
opzichte van hun afnemers, en in eerste instantie ten opzichte van privéafnemers, is zeker een
belangrijk aandachtspunt.

Minister-president, ik heb een aantal vragen over deze uitdaging waarmee we worden
geconfronteerd. Bent u zich bewust van de problematiek van de melkleveringsonzekerheid die
er vandaag op een aantal plaatsen is en waarmee melkveehouders worden geconfronteerd?
Denkt u, met het oog op de nakende liberalisering van de zuivelmarkt in 2015, nog acties te
kunnen ondernemen om dit probleem het hoofd te bieden of weg te werken? Aan welke
oplossingen of acties denkt u dan? Welke timing wordt daarbij vooropgesteld? In welk opzicht
zult u gebruik maken van de diverse hefbomen waarin wordt voorzien in het Europees
zuivelpakket om de onderhandelingspositie en rechtszekerheid van onze melkveehouders te
versterken en onze keten transparanter te maken? Hoe denkt u deze hefbomen te kunnen
inzetten op maat van Vlaanderen? Zijn de aangereikte hefbomen vanuit Europa voldoende
efficiënt om die transparantie en onderhandelingsmacht ook in Vlaanderen te realiseren?
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Uit de resultaten van de studie door de administratie aangaande de bedrijfsinvulling met het
oog op 2015, blijkt dat de melkafzetzekerheid aan belang gaat winnen als er meer melk op de
markt komt. Welke ondersteuning kan de Vlaamse Regering bieden om voor deze
toegenomen melkproductie nieuwe afzetmarkten aan te snijden? Is er een rol weggelegd voor
het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), Flanders Investment &
Trade (F.I.T.), en eventueel de verwerkende industrie? Op welke manier kan er worden
samengewerkt? Welke acties zijn er mogelijk?

Minister-president, is het wenselijk dat er vanuit de Vlaamse overheid initiatieven worden
genomen om de oprichting van producentengroeperingen bij private kopers te stimuleren en
te ondersteunen? Zo ja, onder welke vorm? Zijn hiervoor in het kader van het toekomstig
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2015 extra middelen gepland? Als we de markt
vandaag bekijken, zien we dat de afzetondernemers die actie hebben ondernomen om
melkveehouders binnen te halen en zo een zekerheid te geven, voorzichtig zijn aangezien ze
weten dat er groei op komst is en dat het niet evident is om nieuwe mensen toe te laten in hun
fabriek.

Specifiek ten aanzien van jonge bedrijfsleiders stel ik me nog meer vragen. Een nieuw
lidmaatschap gaat vaak gepaard met een investering. Jonge melkveehouders hebben net hun
bedrijf overgenomen en de investering van hun leven gedaan. Soms is de extra investering in
een coöperatie dan net te veel. Misschien overwegen ze dan om niet aan te sluiten bij een
coöperatieve, wat net meer melkafzetzekerheid zou kunnen bieden. Maar misschien zou dat
op dat moment strategisch niet de beste keuze zijn. Minister-president, kunt u jonge
bedrijfsleiders, die in het kader van de overnameproblematiek vaak al financieel zware lasten
te dragen hebben, extra ondersteuning geven via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
(VLIF) of andere kanalen om een participatie in een coöperatie te helpen verkrijgen?

Stel dat er bedrijven zijn, private of coöperatieve, die vandaag nog nieuwe leden of
leveranciers toelaten, dan is de vraag voor de melkveehouder welke keuze hij het beste
maakt. Welk bedrijf is het beste, waar is de beste melkprijs, waar zijn de beste garanties? De
prijs is een belangrijk element. De transparantie van de melkprijs is niet altijd vanzelf-
sprekend. Zal die ene uniforme basisprijs, zoals nu gepland in de Vlaamse regelgeving met
betrekking tot de melkfactuur, houdbaar blijven in de toekomst?

We horen toch wel geluiden dat er voor- en tegenstanders zijn om te werken met
gedifferentieerde A- en B-prijzen. Kan dat systeem blijven? Kunt u in dit spanningsveld
tussen vrijheid van prijsvorming en noodzakelijkheid van vergelijkbaarheid voor de
melkveehouder vanuit de Vlaamse Regering garanties blijven bieden op het vlak van
transparantie? Zou het opzetten van een neutraal melkprijsvergelijkingssysteem of een
prijsnoteringssysteem voor melkerijen een mogelijkheid zijn voor de Vlaamse overheid? Hoe
denkt u dit te kunnen realiseren?

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Minister-president, de meeste volksvertegenwoordigers die zich
met landbouw bezighouden, zijn allemaal bezorgd over het probleem. Ik ben ervan overtuigd
dat er wel degelijk een serieus probleem is. Enkele weken geleden heb ik u hierover een
schriftelijke vraag gesteld, waarop ik op 4 februari een antwoord kreeg.

Minister-president, voor bepaalde melkveehouders staat het water stilaan aan de lippen. Dit
werd zelfs nog benadrukt door een studie van de afdeling Monitoring en Studie (AMS). In
2010 was die al bezorgd. Er kwam een vervolg met de studie van de afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling (ADLO) in 2012, waaruit is gebleken dat er onwaarschijnlijk grote
verschillen in bruto-, saldo- en arbeidsinkomen zijn tussen de verschillende gespecialiseerde
melkveebedrijven. Dat hebt u ten andere zelf ook al meegedeeld.

Dat betekent dat een aantal bedrijven extra kwetsbaar zullen zijn door het probleem dat zich
nu stelt, zoals mijn voorgangers hier hebben gezegd. Daarom, minister-president, krijg ik
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graag een duidelijk antwoord op de vraag of u al contact hebt opgenomen met
FrieslandCampina en Danone om meer uitleg te krijgen. Wat was hun uitleg over die
beslissing? Hebben ze de bedoeling om voor een prijsgarantie te zorgen in de toekomst?

Minister-president, men spreekt over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar Europa
stelt zich soms serieuze vragen over de monopolistische situatie van bepaalde bedrijven in
Europa. Als de trend verder evolueert zoals nu bij FrieslandCampina en Imelco gebeurt, is de
kans groot dat we binnenkort met een monopsonie zitten. Dat is als er maar een aankoper is
en vele verkopers. Als dat zo is, moeten we wel oppassen dat onze landbouwers daar niet de
dupe van zijn. Minister-president, hebt u de intentie om iets te doen aan de financiële
problemen van de mensen die toevallig zwaar hebben geïnvesteerd?

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Minister-president, ik heb ook een schriftelijke vraag gesteld. Ik heb
nog geen antwoord gekregen, maar u hebt nog tijd. Mijn vraag gaat over een situatie in
Drongen. Campina wil niet langer melk ophalen bij een landbouwer wegens de weg-
infrastructuur. Ik haal het feit hier aan omdat het past bij de kwetsbaarheid van de individuele
landbouwer die te maken krijgt met een bedrijf dat zegt dat het niet langer wil langskomen,
dat de landbouwer maar aan het gemeentebestuur moet vragen om meer infrastructuur en een
verharde weg omdat het bedrijf met veertigtonners komt.

Ik wou u vragen, dat was ook de insteek van mijn schriftelijke vraag, of u bij de mensen van
Campina die dit beslissen, tussenbeide kunt komen. We pleiten allemaal voor het behoud van
de familiale landbouw, maar er is ook de kwetsbaarheid van deze individuele boer. Ik heb de
vraag schriftelijk gesteld, maar ze overstijgt wat mij betreft wel de anekdotiek. Ik vind dat
een ingrijpen nodig is om ervoor te zorgen dat die mens zijn job kan behouden. In dit geval
wordt hem zijn inkomen gewoon ontnomen. De toestand is schrijnend.

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Callens, hoe minder vragen u mij stelt, hoe
beter. Houdt u zich dus niet in om u nog meer te bedwingen.

Mijnheer Peeters, als de vraag schriftelijk is gesteld, zal ik die met de nodige zorg
beantwoorden, maar ik heb het antwoord nu niet bij.

Dames en heren, er werden heel wat vragen gesteld over deze delicate kwestie. Heel terecht
bent u als parlementsleden bezorgd over wat er gebeurt in de zuivelsector. U vraagt naar mijn
reactie op de recente gebeurtenissen.

Uiteraard is het heel betreurenswaardig dat FrieslandCampina beslist heeft om zijn melkopha-
lingen in Vlaanderen af te bouwen en dat Danone een aantal melkleveranciers heeft opgezegd.

Mijnheer Callens, het is een beslissing die de twee bedrijven hebben genomen, ze zijn niet
vooraf bij mij geweest. Ze hebben me niet verteld dat ze die beslissing zouden nemen, we
hebben daar met zijn allen kennis van genomen. Ik heb zelf ook geen contact opgenomen met
die bedrijven om uitleg te krijgen. De beslissingen zijn immers heel duidelijk, maar ook heel
betreurenswaardig.

Het is begrijpelijk dat zuivelbedrijven wensen te rationaliseren tijdens moeilijke economische
tijden, maar voor de melkveehouder is het uiteraard heel pijnlijk om dergelijke berichten te
krijgen. Het is inderdaad duidelijk dat de melkveehouder hier zeer zwak staat, ondanks de
inspanningen om de pijn te verzachten of om er iets aan te doen.

Ik geef u nog even mee dat de zuivelmarkt nu eigenlijk al functioneert als een geliberali-
seerde markt, aangezien het Europees quotum niet vol gemolken wordt en de Europese
prijzen mee schommelen met de wereldmarktprijzen. En op de wereldmarkt is er eerder een
tekort aan zuivelproducten, dat is heel eigenaardig. Wegens de economische crisis grijpt de
consument in de winkel eerder naar huismerken. Er is een terugval in de consumptie van de
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producten met hoge toegevoegde waarde op de Belgische en de Europese markt. Het zijn dus
vooral de bedrijven of productiesites met deze producten die nu ook de afslankingen op het
vlak van melkaanvoer doorvoeren. Er wordt nu volop door landbouwers, landbouw-
organisaties en verwerkers gezocht naar alternatieven. Gezien de gunstige marktsituatie voor
zuivelproducten in het algemeen, verwacht ik dat er oplossingen zullen worden gevonden.

Mijnheer Ceyssens, specifiek over Limelco kan ik u zeggen dat naar aanleiding van de
oproep in 2010 voor de ondersteuning van investeringen in de agrovoedingssector, in 2011
aan Limelco een steunbedrag van 500.000 euro werd toegekend voor CIP-installaties. U bent
allen heel vertrouwd met de sector, maar voor de volledigheid wil ik meedelen dat CIP staat
voor ‘cleaning in place’. Het totale investeringsbedrag was 5.210.254,86 euro en er werd
gesubsidieerd aan 10 procent met een aftopping op 500.000 euro.

Ik kom tot de vragen met betrekking tot de mogelijkheden die het Europees zuivelpakket
biedt om dit soort situaties te voorkomen. Ik geloof in enkele sterke elementen van het
zuivelpakket, ook al hebben wij tijdens de onderhandelingen van dit pakket herhaaldelijk
aangehaald dat het pakket veel sterker zou zijn in zijn functioneren als ook de distributieketen
erin betrokken zou zijn. Dit voorstel werd echter niet behouden, dat weet u. Ik geloof dat we
nu in de aanloop van 2015 en in de eerste jaren na 2015, dit pakket ten volle een kans moeten
geven en alle opportuniteiten moeten benutten, zoals bijvoorbeeld de onderhandelingsmacht
van producentenorganisaties. Ik verwijs hier opnieuw naar het feit dat melkveehouders vrij
zwak staan in hun onderhandelingen en dat de onderhandelingsmacht een zorg is die ook op
Europees niveau ter harte is genomen.

De brancheorganisatie kan dan op zijn beurt helpen om de sector transparanter te laten
functioneren, kan een inschatting maken van productieverwachtingen en kan de uitwisseling van
andere waardevolle marktinformatie mogelijk maken. Na overleg met de landbouworganisaties en
de zuivelindustrie is op Vlaams niveau een wettelijk kader uitgewerkt voor de implementatie van
het zuivelpakket. Het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering en het ministeriële besluit zijn
ondertussen goedgekeurd en gepubliceerd, dat gebeurde in het begin van dit jaar.

Onder Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) III is er een
mogelijkheid om startende productengroeperingen te ondersteunen gedurende maximaal vijf
jaar. Intussen is er na aanvraag één producentenorganisatie erkend. Een andere aanvraag is
momenteel in opmaak, maar werd nog niet formeel ontvangen. Het zuivelpakket legt het
initiatief bij de sector. De spelers binnen de sector moeten beslissen om over te gaan tot de
oprichting van een producenten- en /of brancheorganisatie. Zoals u weet, kunnen wij
adviseren en faciliteren, maar natuurlijk kunnen we niet zelf het initiatief nemen.

Er werden ook een aantal vragen gesteld over de prijsvorming in de toekomst en het zoeken
van nieuwe afzetmarkten. Op dit ogenblik is het enkel mogelijk om te werken via een
basisprijs die men kan differentiëren via het toekennen van extra premies. Ik geloof niet dat
dit de meest transparante manier van werken is. Dit item wordt momenteel bediscussieerd in
het interprofessioneel overleg en over deze discussies wordt teruggekoppeld naar de Vlaamse
overheid en mijn kabinet. Ik geloof inderdaad dat inzake transparantie een rol voor de
overheid weggelegd kan zijn. Als we kijken naar onze varkenssector en de publicaties op de
website, dan kan de Vlaamse overheid mijns inziens zeker een meerwaarde bieden. Ook dit
zal verder besproken worden binnen het interprofessioneel overleg.

Het VLAM is ook aan bod gekomen, mevrouw Rombouts. Het zet inderdaad steeds meer in
op nieuwe afzetmarkten en wil vooral de focus leggen op kazen van bij ons, maar het VLAM
wil ook via nieuwe campagnes de vraag in eigen land op een goed niveau houden. U hebt ook
F.I.T. vernoemd, we zullen ook bekijken of die er verder bij wordt betrokken of de nodige
ondersteuning geeft.

Een laatste groep vragen had betrekking op de jonge bedrijfsleiders en de toegang tot
coöperaties. De belangrijkste coöperatie sluit op dit ogenblik zijn deuren voor nieuwe leden
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om de potentieel toekomstige stijging in de productie door de actuele leden met zekerheid te
kunnen opvangen. Het is de keuze aan de coöperatie om al dan niet extra leden toe te laten. Ik
ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijke zaak is en dat de coöperatie deze positie zal
herevalueren als er meer duidelijkheid is over de groei door eigen leden. Ik denk bovendien
dat dit een zaak is tussen coöperatie en eventuele coöperant waar de overheid zich niet
onmiddellijk in kan mengen. Dit is een heel delicate situatie waarbij er echter een aantal
indicaties en instrumenten zijn om al een beginnend antwoord te geven.

De voorzitter: De heer Sintobin heeft het woord.

De heer Stefaan Sintobin: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. U erkent, net als
de collega’s, de betreurenswaardige beslissing van de twee bedrijven. U zegt dat u geen
contact hebt genomen met de bedrijven. Ik vind wel dat u als minister van Landbouw en zelfs
als minister-president in een officieel schrijven aan deze twee bedrijven kunt laten blijken dat
u en wij not amused zijn met dergelijke manier van werken. Ik heb immers de indruk dat deze
beslissing werd genomen zonder daar iemand bij te kennen.

Ik kan begrijpen dat bedrijven in tijden van crisis dergelijke maatregelen zouden nemen, maar
het is wel in tegenspraak met de verwachtingen die worden gecreëerd inzake de sector.
Daarom begin ik me steeds meer vragen te stellen. Er waren geen vergelijkingen met de
buurlanden. Het is alleen bij ons dat een dergelijk rapport werd opgemaakt over de
verwachtingen in deze sector. Zonder me daarover uit te spreken, begin ik me toch wel wat
vragen te stellen over dit rapport. Hebt u weet van dergelijke rapporten in andere landen?

We zitten nu nog in een beginfase, zeker na de afschaffing van het quotum. We moeten
echter maximaal inzetten op het zoeken naar nieuwe markten, via het VLAM, zoals mevrouw
Rombouts al heeft gezegd, hoewel het VLAM meer instaat voor de promotie van producten,
maar zeker ook via F.I.T.

Gisteren hadden we met een aantal leden van deze commissie een onderhoud met de
ambassadeur van Canada. Ik weet dat er momenteel onderhandelingen bezig zijn tussen
Europa en Canada over een vrijhandelszone. Misschien liggen er daar mogelijkheden. Wat
zijn de mogelijkheden om nieuwe markten te verkennen?

De voorzitter: De heer Ceyssens heeft het woord.

De heer Lode Ceyssens: Minister-president, ik dank u voor uw begin van antwoord. Ik wil
verwijzen naar de opmerking van de heer Sintobin over het schrijven van een brief en naar
het vrijhandelsakkoord met Canada.

De zuivelsector zal in de toekomst altijd een mengeling blijven van de echte pioniers van de
vrije markt. Zij zullen waarschijnlijk de bovenhand hebben in de goede tijden. De vraag naar
een bepaalde zekerheid, niet door diezelfde pioniers, zal sterker klinken op momenten als
vandaag. Ik ben me bewust van de heel moeilijke evenwichtsoefening in deze. U hebt zelf
terecht gezegd dat dit een begin van antwoord is. Ik denk eveneens dat er nog een aantal
zaken op ons afkomen die we vandaag nog niet kunnen inschatten. Ik wil toch blijvende
aandacht vragen voor de producentenverenigingen. Ik verwijs nog even naar ons gesprek van
gisteren met de ambassadeur van Canada. Als we kijken naar de productie in het westelijk
gedeelte van Canada, en als we echt spreken over de vrije markt, dan vrees ik dan wij vanuit
Vlaanderen niet concurrentieel kunnen zijn.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. We hebben
inderdaad te maken met een evenwichtsoefening zoals de heer Ceyssens ook heeft gezegd.
Het verhaal van de producentenorganisaties zal belangrijker worden.

Ik ben het met u eens dat het initiatief vooral bij de sector ligt. Het is in eerste instantie de
melkveehouder die kiest hoe hij zich wil positioneren in de markt. Bij de private leveranciers
is het belangrijk dat de sensibilisering van de mogelijkheden tot oprichting van
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producentenorganisaties de nodige aandacht blijft krijgen. Zo kan de sector zelf eventueel
initiatieven nemen.

U hebt gezegd dat vanuit F.I.T. kan worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra
markten aan te spreken. Dit instrument is op dat vlak misschien nog niet zo gekend. Ik denk
echter dat op die manier wel kan worden gezocht naar oplossingen.

Ik heb begrepen dat er momenteel overleg bezig is over de prijsnoteringssystemen of even-
tueel de melkprijsvergelijkingssystemen. Wat het interprofessioneel overleg betreft, wordt er
nauw overleg gepleegd met de sector, de landbouworganisaties en de verwerkende industrie.
Zij zullen dit mee moeten invullen en waarmaken. Overleg is dan ook belangrijk. Ik ben blij
dat u de rol van de overheid daarin erkent. Het gaat immers om een gevoelig systeem. Ik ken
de melkveesector al jaren en ik weet dat de melkprijs een heel gevoelig thema is. Het is
echter ook een heel belangrijk thema met het oog op de transparantie voor de melkveehouder.
De rol van de overheid moet daar dan ook in opgenomen worden.

Ik heb ook begrepen dat de coöperaties vandaag terughoudend zijn en eigenlijk de deuren
sluiten voor nieuwe leden. Dat is enerzijds te betreuren, maar anderzijds ook te begrijpen. Zij
zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen leden-leveranciers die de coöperatie
mee groot maken en vormgeven. Als echter op een bepaald moment toch nieuwe coöperaties
of bestaande coöperaties hun deuren openzetten, dan moet in overleg, eventueel met die
coöperaties worden bekeken hoe de toetredingsdrempel voor jonge melkveehouders kan
worden verlaagd. Dat zou eventueel kunnen via een stappensysteem. Ik weet niet wat de
mogelijkheden daar zijn. Het lijkt me goed om die mogelijkheid te onderzoeken voor jonge
bedrijfsleiders die al in een moeilijke overnamesituatie zitten. Het is belangrijk dat we hen die
afzetzekerheid kunnen bieden.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Minister-president, ik wil het nog even hebben over de kleinere
familiale producenten die de eerste slachtoffers zouden kunnen zijn van het niet ophalen van
melk. Dat is een probleem van rentabiliteit. We moeten die kleine producenten proberen te
overtuigen een beroep te doen op de faciliteiten die wij hebben gecreëerd voor de korte keten.
Het gaat dan over het gebruik van de melk op ambachtelijke wijze en ter plaatse voor het
produceren van kaas, boter enzovoort. Dat lijkt me ook een mogelijke optie die echter niet
zonder kosten is. De Vlaamse Gemeenschap zorgt voor een aantal faciliteiten waardoor die
kleinere familiale bedrijven eventueel kunnen omschakelen naar eigen productie. Iedereen
weet dat dit geld kost. Maar, mijnheer De Meyer, het is niet zo dat die machines voor het te
plaatse en in kleine hoeveelheid produceren van kaas en boter zo’n enorme investering
vragen. In de Westhoek kennen we diverse voorbeelden daarvan. Daar gebeurt dat al en daar
boekt men echt succes mee. Waarom zou dat bijvoorbeeld in Limburg dan ook niet kunnen?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: De West-Vlamingen die de Limburgers aanmoedigen, het
is hartverwarmend.

Wat de contacten met de bedrijven betreft, kan ik er na deze discussie zeker eens over
nadenken of ik het signaal geef dat wat men heeft gedaan, kamerbreed sterk wordt betreurd.

Dan is er het rapport en wat er in de praktijk gebeurt. Dat rapport was ook een enquête. U ziet
hoe snel de zaken kunnen veranderen. Men moet altijd sterk oppassen met inschattingen van
de markt, van de groei van de markt en dergelijke, want op zo’n wereldmarkt kan het tij snel
keren, in de ene of de andere richting. Mijnheer Sintobin, ik heb geen weet van recentere
studies of enquêtes na het rapport dat hier enkele maanden geleden is toegelicht, maar we
volgen dat, en als er nieuw feitenmateriaal is, dan zullen we dat zeker doen.

Diverse leden hebben het ook gehad over die nieuwe markten en hebben de rol van F.I.T.
benadrukt. Dat kan zeker verder worden bekeken. Toen ik zelf in Canada zat, heb ik de komst
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van deze commissie aangekondigd. Men was daar al enthousiast over. Ik begrijp dat men dat nu
zeer goed aan het voorbereiden is, met recht en reden, zodat er een dagvullend programma is.

Over het vrijhandelsverdrag wordt onderhandeld door Europa. Onze landgenoot, Karel De
Gucht, heeft ter zake natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. In een dergelijk verdrag zit
eten en drinken. Bepaalde sectoren zijn daar wild enthousiast over, andere zien de concur-
rentie toenemen en de prijzen dalen, en zijn iets minder enthousiast. Ik heb vastgesteld dat
commissaris De Gucht bij dergelijke onderhandelingen telkens vooral de vrije markt sterk
naar voren schuift. Hij zal dat ook wel doen met Canada. We moeten dat dus zeer goed
blijven volgen. Over een maand bezoekt deze commissie Canada. Is ze dan ook een maand
weg? (Gelach)

De voorzitter: We moeten u ontgoochelen: tien dagen later zijn we terug.

Minister-president Kris Peeters: We kijken uit naar dat vertrek, maar ook naar de
terugkomst. (Gelach. Opmerkingen)

Neen, maar het is een interessante zaak. Voor alle veiligheid blijft de commissievoorzitter in
het land, begrijp ik.

Het aanboren van nieuwe markten is natuurlijk een heel belangrijke taak, waarbij het VLAM
een rol kan spelen. Ik heb er echter geen enkel probleem mee om samen met F.I.T. eens
verder te bekijken wat ter zake realistische markten zijn. Het lijkt me dat de sector zelf ter
zake ook wat initiatieven moet nemen. Een tijdje geleden was ik aanwezig bij de opening van
de nieuwe kaasfabriek waar onder meer de Bruggekazen worden geproduceerd. Dat zijn
exportproducten bij uitstek. Dat is inderdaad in West-Vlaanderen.

Mevrouw Rombouts, dan was er nog uw opmerking over de coöperatieven en het verlagen
van de drempels voor jonge landbouwers. U vraagt dat we dat zouden opvolgen en op het
juiste moment het juiste initiatief nemen als het niet vanzelf de juiste richting uitgaat. U
vraagt dat we die mogelijkheden eens zouden onderzoeken. Ik zal dat mee in overweging
nemen, want ik deel uw zorg. Nogmaals, we moeten ter zake op een goede manier
mogelijkerwijs een zachte druk uitoefenen, mocht dat de verkeerde kant blijven uitgaan.

De voorzitter: Minister-president, we nemen er akte van dat u ons met veel enthousiasme
zult uitwuiven en ons met nog meer enthousiasme opnieuw zult verwelkomen.

De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


