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SAMENVATTING

Deze studie behandelt de aardappelsector in België. Ze analyseert de
evolutie van de sector met betrekking tot de huidige uitdaging om over te
schakelen naar duurzame en agro-ecologische voedselsystemen.
De studie richt zich tot landbouwers, organisaties en actoren die betrokken
zijn bij de agro-ecologische transitie (verenigingen, coöperaties, lokale
collectieven, activisten, KMO’s, enz.), en iedereen die geïnteresseerd is in de
uitdagingen van duurzame voedselsystemen.
De voornaamste conclusies van de studie luiden als volgt:

1. OEROUDE TEELT, VOEDSEL VOOR HET VOLK
De aardappel is een duizend jaar oud gewas afkomstig uit het Andesgebergte.
Het werd in de 16e eeuw door Spaanse kolonisten in Europa ingevoerd en
verspreidde zich over de hele wereld tijdens de westerse kolonisaties.
De aardappel werd het hoofdvoedsel van de arbeidersklasse in Europa tijdens
de industriële revolutie en droeg bij tot de groei van de Europese bevolking.
Deze afhankelijkheid van de arbeidersklasse van één enkel basisvoedingsmiddel
leidde in de 19e eeuw echter tot ernstige hongersnoden als gevolg van
oogstverliezen door epidemieën van late meeldauw (aardappelziekte).
De aardappel is een boerentrots. Er zijn meer dan 4500 variëteiten, waarvan
de meeste door de eeuwen heen geduldig zijn ontwikkeld door de vakkennis
van de boeren.
De aardappel is de trots van de Belgische gastronomie geworden en de
frietkotcultuur is uitgeroepen tot immaterieel erfgoed van België.
In België is de aardappel ook een verenigend symbool van de boeren- en
sociale strijd. In de afgelopen tien jaar zijn verschillende belangrijke sociale
mobilisaties georganiseerd rond de aardappel, met name ter gelegenheid van
de internationale dagen van de boerenstrijd (17 april).
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2. EEN GEWAS GEKAAPT DOOR DE AGRO-INDUSTRIE
Beetje bij beetje is de aardappelteelt getransformeerd door de
neoliberale mondialisering en de agro-industrie. Vanaf het einde van de
jaren tachtig is er sprake van een concentratie en specialisatie van de
actoren in de sector, met name in de verwerkende industrie.
Enkele Belgische industriëlen specialiseerden zich in de verwerking
van diepgevroren aardappelproducten (voornamelijk frieten) voor de
bevoorrading van supermarkten en wereldwijde ketens van (fastfood)
restaurants. Zes bedrijven controleren 90% van de Belgische markt.
Sinds 2011 is België ‘s werelds grootste exporteur van diepgevroren
aardappelproducten geworden. In de Belgische fabrieken wordt jaarlijks
meer dan 5 miljoen ton aardappelen verwerkt (tegenover 500.000 ton in
1990). Dit resulteert in ongeveer 3 miljoen ton friet en andere bereide
producten (aardappelpuree, kroketten, chips).
Meer dan 90% van de verwerkte producten wordt uitgevoerd. Een
model dat ernstige vragen oproept in een tijd waarin burgers vragen
om de herlokalisatie van voedselsystemen en kortere ketens tussen het
bord en de boerderij.
Gedreven door de industriële vraag is de aardappelproductie in België
geïntensiveerd en geïndustrialiseerd. Het aardappelareaal is sinds 2000
met 50% toegenomen en zal in 2019 bijna 100.000 hectare bedragen
(11% van het landbouwareaal). De huidige productie komt overeen met
16 keer de voedselbehoefte van de Belgische bevolking aan aardappelen
(onbewerkt).
Ondanks deze overproductie moet België extra hoeveelheden
invoeren voor de verwerkende industrie en voor de markten van
primeuraardappelen en biologische aardappelen.
Opgesloten in een vicieuze cirkel van groei en export, moet de
industriële sector voortdurend nieuwe markten vinden. Met dit doel
voor ogen benaderen ze de Aziatische markten en lobbyen ze voor
nieuwe vrijhandelsovereenkomsten, zoals de overeenkomst tussen de
EU en Mercosur.
De massale uitvoer van Belgische aardappelen is nadelig voor de
boeren in de importerende landen, die hun producten niet meer op de
lokale markten kunnen verkopen. Sommige landen hebben daarom
besloten maatregelen te nemen om hun markten te beschermen.
Op verzoek van de Belgische industrie heeft de Europese Unie bij de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht ingediend tegen Colombia
met het verzoek deze beschermende maatregelen op te heffen.
De economische ontwikkeling van de industrie heeft enorm veel
publieke steun genoten. De sector heeft miljoenen euro’s overheidsgeld
ontvangen via verschillende soorten Belgische en Europese subsidies.
Zo heeft het Waals Gewest het bedrijf Mydibel gefinancierd voor een
bedrag van 43 miljoen euro en heeft het bedrijf Clarebout Potatoes,
de grootste Belgische en Europese producent, 26 miljoen euro aan
subsidies ontvangen.
Op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek is er ook een sterke
invloed van de industrie. De onderzoeksprioriteiten zijn meer gericht op
het verbeteren van de productiviteit van de industriële landbouw dan op
het vinden van agro-ecologische alternatieven. Dit wordt geïllustreerd
6
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door het onderzoek dat wordt verricht om genetisch gemanipuleerde
aardappelvariëteiten te ontwikkelen of slimme landbouwinstrumenten
(precisielandbouw met behulp van drones, satellieten, algoritmen, enz.)

3. DE IMPACT VAN DE INTENSIEVE AARDAPPELTEELT OP
MAATSCHAPPIJ EN MILIEU
Het door de verwerkende industrie opgelegde tempo versterkt het model
van de productivistische landbouw. Alleen de grote, gespecialiseerde
landbouwbedrijven kunnen het tempo bijhouden en moeten voortdurend
uitbreiden en investeren in steeds grotere en duurdere machines. Dit heeft tot
gevolg dat 50% van het aardappelareaal door minder dan 5% van de bedrijven
wordt verbouwd. Kleinschalige boerderijen blijven verdwijnen.
Producenten zijn steeds meer gebonden aan de industrie. Meer dan 70% van
de productie gebeurt nu via rechtstreekse contracten met de industrie. De
industrie legt haar wet op door middel van ongelijke contracten, die de meeste
risico’s bij de producent leggen.
En de industrie wil haar greep op de productie verder versterken door
landbouwgrond rechtstreeks te kopen. Zo heeft de onderneming Clarebout
169 hectare grond aangekocht in Henegouwen.
De intensieve aardappelteelt heeft ook een impact op het milieu. Om late
meeldauw en andere aardappelziekten te bestrijden, beveelt de agrochemische
industrie tot 20 bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen aan per
oogst. De industriële aardappelteelt is in België de grootste verbruiker van
gewasbeschermingsmiddelen per hectare (17,6 kg actieve stof per hectare),
ver vóór de bietenteelt (6,4 kg/ha) en de tarweteelt (2,8 kg/ha).
Intensieve teelt, met steeds zwaardere machines, draagt in hoge mate bij
tot de uitputting van de bodem en erosie, en veroorzaakt modderstromen.
Deze kosten worden betaald en gedragen door de gemeenschap, terwijl de
industrie kortetermijnwinsten opstrijkt.
De verwerkingsinstallaties zijn ook een belangrijke bron van vervuiling
en overlast voor de plaatselijke bevolking: stank, 24 uur per dag lawaai,
voortdurend vrachtverkeer, vervuiling van waterlopen, afzettingen van vet op
honderden meters afstand, enz.
De fabrieken worden ook beschuldigd van slechte arbeidsomstandigheden:
hectische uren, nachtwerk, gebrek aan respect voor veiligheidsmaatregelen,
tijdelijk werk, enz. De frietsector is goed voor meer dan 10% van de
arbeidsongevallen in de voedingsindustrie, met 2841 geregistreerde gevallen
tussen 2015 en 2019. Soms gaat het om dodelijke ongelukken.
Geconfronteerd met de industrie mobiliseren de plaatselijke gemeenschappen
en het maatschappelijk middenveld zich tegen de vestiging van nieuwe
fabrieken. In Frameries voert het burgercollectief «La Nature sans Friture»
sinds januari 2019 actie tegen het faraonische project van Clarebout Potatoes
(dat 2800 ton friet per dag wil produceren). Afgezien van de rechten van
de plaatselijke bewoners versterken deze projecten een verouderd agroindustrieel exportmodel en belemmeren zij de noodzakelijke agro-ecologische
transitie.
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4. DE GEVOLGEN VAN COVID-19: EEN REUS MET LEMEN
VOETEN
De gezondheidsmaatregelen en de lockdown hebben de
aardappelindustrie zwaar getroffen. Daar zijn twee hoofdredenen voor:
• de verstrengeling van internationale distributieketens en;
• de sluiting, in België en in het buitenland, van grote (fastfood)
restaurants.
Het resultaat: de sector kondigde al in mei 2020 aan dat 750.000 ton
aardappelen onbruikbaar was.
De overheid moest ingrijpen om de actoren van de sector via diverse
maatregelen te ondersteunen:
• steun voor reclamecampagnes van de sector om consumenten aan
te moedigen meer frieten te eten;
• financiële overeenkomsten met actoren uit de sector om zakken
aardappelen te verdelen onder voedselhulporganisaties;
• uitzonderlijke budgetten om producenten te compenseren (het
Waals en het Vlaams Gewest hebben 20 miljoen euro uitgetrokken).
Dit zijn waardevolle overheidsmiddelen die hadden kunnen worden
gebruikt om landbouwers te helpen om de overstap te maken naar
andere voedselketens en naar een duurzamer landbouwmodel.

5. CONCLUSIE
Deze studie dringt als besluit aan op een dringende transformatie van
voedselsystemen en om af te stappen van het overheersende agroindustriële model. Ze roept op tot een paradigmaverschuiving en stelt
vier kaders voor die een heroriëntatie van het overheidsbeleid inzake
voedselsystemen mogelijk moeten maken:
• Van voedsel een gemeenschappelijk goed maken.
• Het overheidsbeleid grondvesten op de verwezenlijking van het
recht op voedsel en voeding.
• Het ondersteunen van de agro-ecologische transitie.
• De VN-Verklaringvoor de Rechten van boerinnen, boeren en andere
op het platteland werkzame personen (UNDROP) toepassen.

8

BOZE PATATTEN!

STUDIE 2021

9

KADER 1 - FIAN BELGIUM

FIAN België, lid van FIAN International, is een
mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor
de verwezenlijking van het recht op voedsel
en voeding.
FIAN is een organisatie zonder
winstoogmerk, onafhankelijk van enige
regering, politieke ideologie of religie.
De missie van FIAN is te werken aan
het respect voor, de bescherming en
verwezenlijking van het mensenrecht op
voldoende voedzaam voedsel van mensen of
groepen die bedreigd worden door of lijden
onder honger en ondervoeding wereldwijd.
In België steunt FIAN de strijd van
boerenbewegingen, burgergroeperingen,
solidariteits- en hulporganisaties voor
kansarmen, en alle sociale bewegingen die
zich inzetten voor het recht op voedsel,
voedselsoevereiniteit en een agroecologische transitie.
www.fian.be
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INLEIDING

In 2011 kondigt de Belgische aardappelindustrie trots aan dat België ‘s werelds
grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten is geworden.
Belgische frieten worden naar meer dan 150 landen geëxporteerd en
bevoorraden supermarkten en (fastfood)restaurantketens in de hele wereld.
Datzelfde jaar trokken 450 activisten genetisch gemanipuleerde
aardappelplanten uit de grond op een proefveld in Wetteren en vervingen
deze door traditionele rassen. De activisten hekelen de greep van de
agro-industrie en de biotech-lobby op het landbouwmodel en op het
wetenschappelijk onderzoek.
Recent werd de aardappelsector in België zwaar getroffen door de COVID19-pandemie en de inperkingsmaatregelen. De sector heeft zijn producten
niet kunnen exporteren omdat de internationale bevoorradingsketens
onderbroken werden en restaurants en fastfoodzaken in vele landen gesloten
werden. Reclamecampagnes spoorden de Belgen aan meer frieten te eten om
de sector te steunen. En de regering moest extra middelen vrijmaken om de
aardappelproducenten te kunnen vergoeden.
De moeilijkheden van de aardappelsector tijdens de gezondheidscrisis
illustreren de kwetsbaarheid en het gebrek aan veerkracht van het
gemondialiseerde industriële agrovoedingsmodel. Deze crisis heeft
voedselsoevereiniteit en de noodzaak om voedselsystemen te herlokaliseren
weer centraal geplaatst in het debat.
Na een korte uiteenzetting over de geschiedenis van de aardappel (hoofdstuk
1), tracht deze studie te begrijpen hoe de Belgische aardappelsector
gekaapt werd door de agro-industrie (hoofdstuk 2). Vervolgens worden
de belangrijkste gevolgen van de industrialisatie van de sector voor de
rechten van de landbouwers, het milieu en de gemeenschap geanalyseerd
(hoofdstuk 3). Het vierde hoofdstuk analyseert het effect van COVID-19
op de voedselketen. Het laatste afsluitende hoofdstuk benadrukt de
noodzaak om voedselsystemen dringend om te vormen om afstand te
nemen van het dominante agro-industriële model. De studie roept op tot
een paradigmaverschuiving naar een voedselsysteem dat gebaseerd is op
mensenrechten, het algemeen welzijn en de agro-ecologische transitie.
STUDIE 2021
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Dit eerste hoofdstuk
schetst een korte
geschiedenis van de
aardappel en haar
reis tot op ons bord.
Het gaat eveneens in
op het belang van de
aardappel voor ons
culinaire Belgische
erfgoed en zijn
verenigende rol in de
recente geschiedenis
van de boerenstrijd in
België.

OEROUDE TEELT,
VOEDSEL VOOR
HET VOLK

1.1

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE
AARDAPPEL

De aardappel wordt al duizenden jaren geteeld. Ze vindt haar oorsprong
in Zuid-Amerika, in het Andesgebergte. Sinds duizenden jaren vindt men
er wilde soorten; ongeveer 8000 jaar geleden werd de aardappel voor het
eerst gedomesticeerd. Gaandeweg ontwikkelden de Andes-volkeren hun
teeltmethodes. Vooral de Inca’s leggen zich vanaf de 13de eeuw toe op de teelt
van wat zij «papas» noemen.
Daarna volgt de aardappel de weg van de Europese koloniale geschiedenis.
Vanaf de 16de eeuw wordt ze naar Spanje meegebracht door Spaanse
conquistadores, om zich vervolgens in de loop van de 16de en 17de eeuw over
heel Europa te verspreiden. Eerst beschouwt men haar als een decoratieve
plant, een botanische merkwaardigheid of zelfs dierenvoeder. Pas in de 18de en
19de eeuw kent de teelt in Europa een ware explosie en verspreiden de Europese
kolonisten het over de hele wereld. Wetenschappers als Antoine Parmentier
promoten de aardappelteelt bij de toenmalige Europese monarchen door te
wijzen op de talrijke agronomische en voedzame eigenschappen van de plant.
Parmentier verleende overigens zijn naam aan het populaire aardappelgerecht
«hachis parmentier», beter bekend als «shepherd’s pie» (herderstaart).
De knol heeft inderdaad heel wat troeven. Als vaste plant is de aardappel op
de meeste gronden redelijk makkelijk te telen. Het is ook een van de meest
productieve en voedzame voedselteelten. De plant levert meer (voedzame)
droge materie op per hectare dan graangewassen. Het is een belangrijke bron
van koolhydraten en kan, afhankelijk van de kookwijze, heel wat eiwitten en
vitamines bevatten.
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Door deze eigenschappen speelde de aardappel een onschatbare rol in de
strijd tegen voedselonzekerheid in Europa. Ze diende als basisvoedsel om
de arbeidersklassen te voeden tijdens de industriële revolutie en vormt
één van de factoren die hebben bijgedragen aan de demografische groei van
de Europese bevolking. Het is daarom dat de aardappel als cultureel erfgoed
wordt beschouwd.
Anderzijds leidde de verarming van de arbeidersklassen tijdens de industriële
revolutie en hun afhankelijkheid van slechts één basisvoedingsmiddel tot
ernstige hongersnoden. Deze ontstonden nadat oogsten mislukten door
uitbraken van meeldauw (een parasiet die de aardappel aantast). Meeldauw
komt waarschijnlijk uit Latijns-Amerika en verspreidde zich doorheen Europa
als gevolg van de intensere handelscontacten in de 19de eeuw. Bovendien
konden meeldauwplagen zich volop verspreiden doorheen de Europese
landbouw omwille van de graduele standaardisering van de teelten naar
slechts enkele variëteiten.1
Enkele meeldauwplagen lieten diepe sporen na in de geschiedenis. Tussen
1845 en 1851 kreeg Ierland bijvoorbeeld af te rekenen met meerdere
meeldauwplagen die de oogsten vernietigden, wat leidde tot de Ierse
Hongersnood (Great Famine). Naar schatting 1 miljoen overlijdens worden aan
deze hongersnood toegeschreven. In de daaropvolgende jaren emigreerden
nog eens 1 miljoen mensen, vooral naar de Verenigde Staten.
Om het risico op meeldauw en andere ziekten het hoofd te bieden is de
aardappel van alle voedselteelten vandaag ‘s werelds grootste consument
van fungiciden (een pesticide die schimmels en parasieten doodt). De
intensivering van de productie en de exponentiële groei van fytosanitaire
producten in de aardappelteelt is een toonbeeld van de zogenaamde
«groene » revolutie, die zich in Europa en de wereld heeft ontwikkeld na de
Tweede Wereldoorlog. Deze intensieve en chemische landbouw is vandaag de
grootste oorzaak van de ineenstorting van de biodiversiteit en speelt een
grote rol in de klimaatontregeling. En ze brengt belangrijke kosten voor de
gezondheid met zich mee.
De aardappel behoort vandaag tot de vier grote basisvoedselteelten
(samen met rijst, tarwe en maïs). Ze wordt in 150 landen geteelt, op praktisch
alle bewoonde breedtegraden. De VN riep 2008 uit tot internationaal
jaar van de aardappel en erkende zo zijn belangrijke rol in de wereldwijde
voedselzekerheid en de internationale handel.

1.
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D. Bruneel, H. Cottyn, E.
Beeckaert (2021), « Potato
late blight follows
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org/poster/potato-late-blight-follows-crowding-and-impoverishment
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Famine Memorial, Dublin
31/10/2017
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KADER 2 – BELANGRIJKSTE
AARDAPPELSOORTEN VOLGENS GEBRUIK
In België en Europa onderscheidt men de
belangrijkste variëteiten gewoonlijk volgens hun
gebruik:
• Nieuwe aardappelen (ook vroege of
primeuraardappelen genoemd): dit zijn vroege
soorten die geplant worden aan het begin van
het seizoen en geoogst worden voordat ze
volledig zijn afrijpt (al na twee of drie maanden).
Ze geven vaak kleine knollen met een dunne
schil die makkelijk loslaat. Ze lenen zich ideaal
tot salades en verse gerechten. In tegenstelling
tot bewaaraardappelen moeten zij al snel na de
oogst geconsumeerd worden.
• Bewaaraardappelen: deze worden later geplant
(tot eind mei) en pas geoogst na vier of vijf
maanden. Zij leveren een groter rendement op
en kunnen in aangepaste omstandigheden (koel
en in het donker) langer bewaard worden.
Een ander onderscheid wordt gemaakt op basis
van de vastheid van het vruchtvlees :
• Vastkokende aardappelen met vast vruchtvlees
en een fijne textuur, die niet uiteen vallen bij het
koken en gewaardeerd worden om hun smaak.
Deze worden vooral gebruikt voor de versmarkt
en traiteursproducten.
• Aardappelen met een minder fijne structuur
die meer zetmeel bevatten. Deze aardappelen
worden vooral gebruikt door de industrie voor
de bereiding van verwerkte gerechten (frieten,
puree, kroketten, chips, enz.).
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KADER 3 - TYPOLOGIE VAN DE
LANDBOUW IN BELGIË
In deze studie gebruiken we verschillende
termen met betrekking tot landbouw. Hoewel
deze typologie niet op formele criteria berust,
geeft ze verschillende visies op landbouw weer.
We onderscheiden volgende termen:
Boerinnen en boeren: verwijst naar een
type landbouw uit de boerentraditie die de
waarden onderschrijft van de internationale
boerenbeweging La Via Campesina, met name:
voedselsoevereiniteit, agro-ecologie en respect
voor de rechten van boerinnen en boeren.
Dit type landbouw wordt gekenmerkt door:
boerderijen op mensenmaat, gediversifieerde,
voornamelijk voedselgerichte productie,
(agro-)ecologische productiemethoden en
de wil om kwaliteitsvoedsel te produceren,
in de eerste plaats bestemd voor de lokale
gemeenschap.
Landbouwers: verwijst naar familiale
en bedrijfsgerichte landbouw. Dit is het
dominante model in België en Europa. Deze
groep is ver van homogeen en dient te worden
onderscheiden in verschillende subcategorieën
naargelang de grootte (klein, gemiddeld of
groot) of de gebruikte methoden (biologische,
geïntegreerde of gangbare landbouw).
Landbouwondernemingen: verwijst naar
kapitalistische landbouw. De eigenaars
van de uitbating (vastgoed, gebouwen,
productiemiddelen) delegeren het beheer
meestal aan landbouwers. Dit soort landbouw
is vaak gestoeld op een intensief model met
korte termijnwinsten.
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1.2 BOERENWIJSHEID
De aardappel is een gewas waar boeren en boerinnen zonder meer trots op
zijn. Overal ter wereld, maar vooral in het Andesgebergte, hebben boeren
en boerinnen eeuwenlang duizenden aardappelplanten geplant, geteeld,
geoogst, geselecteerd en uitgewisseld. Met heel veel geduld ontwikkelden zij
een ongelooflijke diversiteit aan variëteiten, aangepast aan de klimatologische
omstandigheden en tradities van hun gemeenschap. We kennen Belle de
Fontenay, Corne de gatte, Charlotte, Toluca en Sarpo Mira, maar er zijn er nog
veel meer. Wereldwijd werden meer dan 4500 verschillende variëteiten geteld!
De ambachtelijke teelt van de aardappel vergt specifieke boerenkennis, van
de voorbereiding van de aarde over de variëteitenkeuze tot de oogst.
De voorbereiding van de aarde is een eerste, essentiële etappe. De aardappel
houdt van diepe, vruchtbare, losse en vochtige grond. De aardappel is daarom
een geschikte teelt om de aarde voor te bereiden voor andere, volgende
teelten. De toevoeging van organische materie (mest, compost, groene
meststoffen) is heel belangrijk om de structuur van de aarde te verbeteren.
Deze worden meestal aangebracht vóór de winter voorafgaand aan de teelt,
die zo gemineraliseerd kan worden.
De teeltsoorten worden zorgvuldig uitgekozen op basis van verschillende
criteria: de smaak, het gebruiksdoel (verwerking in verse salades, om te pureren
of voor artisanale frieten), de bewaringsduur na de oogst, de aanpassing aan
lokale klimaatvoorwaarden en aan het grondtype, de weerbaarheid tegen
ziekten en lokaal ongedierte, de kleur, enzovoort.
De plaatsing in de teeltplannen en de rotatieschema’s moet goed worden
bestudeerd. De aardappel gaat goed samen met peulvruchten zoals bonen,
erwten, knolselder, spinazie, witte kool en bloemkool. Halfschaduw is ideaal.
Omdat de aardappelteelt redelijk veeleisend is voor de grond kiest men best
voor redelijk lange rotatieperiodes (liefst zes jaar of meer). De rotaties zijn
eveneens belangrijk om ziekten te beperken.
Het geselecteerde pootgoed moet ongeveer twee maanden op voorhand
worden ontkiemd. Zodra het vorstgevaar is geweken, mogen de aardappelen
in de grond geplant worden. In België valt het plantseizoen doorgaans in april
en mei, wanneer de seringen in bloei staan.
Tijdens de teeltperiode is het belangrijk om de ontwikkeling van de planten
goed op te volgen en om de verspreiding van ziekten te voorkomen, waaronder
late meeldauw, de belangrijkste vijand van de aardappel. Door voor rassen te
kiezen die van nature resistent zijn tegen meeldauw en door de aanplant van
verschillende soorten rassen kunnen de risico’s worden vermeden. Door te
schoffelen en te wieden kan men het onkruid tussen de planten verwijderen en
zorgen voor een goede verluchting van de grond en voor de aardappelplanten.
De techniek van het aanaarden (d.w.z. het vormen van heuvels boven de
geplante knollen) of mulchen, beschermt de knollen tegen de zon en verhoogt
de opbrengst.
De hoeveelheid en de aard van de toegevoegde minerale meststoffen
(natuurlijk of synthetisch) hangt voornamelijk af van de soort landbouw
die men bezigt (boerenlandbouw, biologische, geïntegreerde, gangbare of
intensieve landbouw). In België valt de oogstperiode tussen eind juni (voor
de eerste nieuwe aardappelen) en eind oktober voor de bewaaraardappelen.
Er kan worden geoogst met een eenvoudige schop in kleine tuinen of met een
zogenaamde aardappellichter (manueel of mechanisch).
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De kennis van Belgische boeren en boerinnen en landbouws heeft zich
ontwikkeld doorheen de eeuwen, sinds de introductie van de aardappel in
onze contreien. Helaas, zullen we zien, werd de aardappelteelt in de laatste
decennia voornamelijk toegespitst op een heel klein aantal variëteiten
met hoog rendement, bestemd voor de industrie van diepvriesproducten.
Een evolutie die het intensieve landbouwmodel volgt, ten koste van de
boerenlandbouw en het milieu.

1.3 EEN BELGISCHE CULINAIRE TROTS
Hoewel de knol oorspronkelijk uit een ander werelddeel komt, heeft de «patat»
gaandeweg een centrale plaats ingenomen in de Belgische eetcultuur. Van
de nationale friet tot stoemp over de meest uiteenlopende recepten (gekookt,
gestoomd, gegratineerd, gestoofd, opgevuld, in de schil of gepureerd), de patat
is alom aanwezig op ons bord en is een onmiskenbaar onderdeel geworden
van het Belgische gastronomische erfgoed.

De cultuur van het «frietkot» (ook wel frituur of frietkraam) is verworden
tot een waar nationaal instituut. België telt er niet minder dan 5000. Heel wat
frietkoten sloten zich aan bij het Nationaal Verbond van Frituristen (NAVEFRI)
en de Union Nationale des Frituristes (UNAFRI).
Vanaf 2013 ondernamen deze organisaties stappen om de frietkotcultuur te
laten erkennen als immaterieel Belgisch erfgoed. Met succes! De frietkotcultuur
werd erkend door verschillende autoriteiten in het land:
• in 2014 erkende de Vlaamse Gemeenschap haar als «Immaterieel
Cultureel Erfgoed Vlaanderen»
• in 2016 riep de Federatie Wallonië-Brussel haar uit als «Chef-d’oeuvre du
patrimoine oral et immatériel»
• in 2017 benoemde de Duitstalige Gemeenschap haar als «Immateriellen
Kuturerbes»
Een nationale erkenning, een eerste stap naar de eventuele internationale
erkenning door UNESCO, is evenwel nog niet aan de orde.
STUDIE 2021
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Foto: Arrestatie van FLM-activisten, 29 mei 2011

1.4 EEN VERENIGEND SYMBOOL VOOR DE
BOERENSTRIJD IN BELGIË
De aardappel is in België ook een verenigend symbool voor de boerenstrijd.
Sinds 10 jaar hebben verschillende opmerkelijke gebeurtenissen bijgedragen
tot de uitbouw van een sterke sociale beweging ter ondersteuning van de
boerenlandbouw en de agro-ecologische transitie.

DE ANTI-GGO-AARDAPPELACTIVISTEN VAN HET FLM 2
Na een oproep van het het Field Liberation Movement (FLM), verzamelen
op 29 mei 2011 450 mensen in Wetteren, een stadje dichtbij Gent, waar
Vlaamse onderszoeksinstellingen en de agrochemische multinational BASF
testen uitvoeren met ggo-aardappelen in volle grond. Het veld is omsingeld
door prikkeldraad en private veiligheidscamera’s. Zo’n 80 politie-agenten
worden opgetrommeld om de 108 genetische gemodificeerde aardappelen
te verdedigen. Ondanks deze verregaande veiligheidsmaatregelen slaagt een
groepje activisten, gewapend met bio-aardappelen, erin om tot bij de genetisch
gemodificeerde aardappelen te komen. Ze trekken ze uit en vervangen ze
door de bio-aardappelen. Door deze actie worden uiteindelijk elf activisten
vervolgd voor bendevorming en vernieling. Een grote solidariteitsbeweging
wordt opgezet om de activisten te steunen en het boerenlandbouwmodel
te verdedigen. Drie en een half jaar later spreekt het Gentse gerechtshof de
activisten vrij van bendevorming en erkent zo de legitimiteit van de politieke
actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. De activisten moeten wel nog een
schadevergoeding betalen aan de onderzoeksinstelling voor de vernieling van
de plantage. Zij verzoeken om dit geld te besteden aan onderzoek naar agroecologische landbouw.3

2.

3.

AARDAPPELEN PLANTEN TEGEN DE MEGA-GEVANGENIS IN HAREN.
Ter gelegenheid van de internationale dag van de boerenstrijd op 17 april
2014 verzamelen 500 activisten in Haren. Ze klagen het bouwproject aan van
een mega-gevangenis op één van de laatste landbouwsites in het Brussels
Gewest. Die dag slaan de boerenstrijd en de strijd tegen een onmenselijk
gevangenisbeleid de handen in elkaar en voeren een grootse aardappelplantactie uit op de site van de mega-gevangenis. De actie mondt uit in de creatie
van de ZAD (Zone à Défendre) van de Keelbeek, die verschillende jaren stand
zal houden. De geschiedenis van de ZAD door de ogen van degenen die er
verbleven, wordt verteld in het boek «& patati & patata»*.
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Periferia (2017), “Des
patates et du maïs au
goût très politique : Agir
ensemble à partir des
plantes”. Geraadpleegd
op 16/03/2021 op: http://
www.periferia.be/Bibliomedia/PUB/EP2017/
Pub_Periferia_2017_Patates_mais.pdf
Persbericht van het FLM,
« Aardappelproces:
vrijspraak voor aardappelactivisten», 23
december 2014. Geraadpleegd op 19/02/2021 op:
http://www.fieldliberation.org/fr/2014/12/23/
aardappelproces-vrijspaak-voor-aardappelactivisten/
« &Patati&Patata : Trois
ans de luttes à Haren »,
Ernesto Moreno,
Antidot publisher, 50 blz.
http://www.antidote-publishers.be/buy-a-book/
patati-patata/
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DE INTERNATIONALE DAGEN VAN DE BOERENSTRIJD
Sinds de actie in Haren is het planten van “patatten” een traditie geworden
voor de activisten van het Réseau de soutien à l’agriculture paysanne
(RéSAP)* ter gelegenheid van de internationale dagen van de boerenstrijd.
In 2017 verzamelden activisten zich in Perwez om hun steun te uiten aan de
landbouwers en lokale collectieven die zich mobiliseren tegen de bouw van
een omleidingsweg en de uitbreiding van een handelszone. Twee en een half
jaar later wordt de omleiding geschrapt, dankzij aandacht in de media en de
volhardendheid van de lokale collectieven.4 In 2018 spreken activisten af in
een andere industriezone, die van Ghislenghien, om de betonnisering van
landbouwgronden nogmaals aan de kaak te stellen.5 Enkele weken voor de
verkiezingen in 2019 zijn het de bloemperken van het Waalse Parlement die
bezet worden met patatten. Er wordt geëist dat het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) eindelijk kant kiest voor de boerenlandbouw en de
agro-ecologische transitie.6

STEUNACTIE VOOR DE MILITANTEN VAN HET EZLN7
Solidaire aardappelen voor het Brusselse Justitiepaleis zorgen voor nog meer
sfeer op een zo al bruisend plein. Militanten komen hun steun betuigen aan de
activisten van het Zoölogisch Ensemble ter Bevrijding van de Natuur (EZLN).
De activisten worden vervolgd omdat ze, verkleed als planten en dieren,
een mobilisatie-actie hadden gevoerd tegen de European Crop Protection
Association (ECPA), de grootste pro-pesticidenlobby in Brussel. Negen
personen werden gearresteerd. Een landbouwer uit het Brusselse hinterland
komt het dierenproces steunen en verkoopt er zakken aardappelen van 3kg
om de kosten te dekken van één van de vele processen rond glyfosaat (een veel
gebruikt herbicide, beter bekend onder de merknaam Roundup).

Foto: Betoging op 17/04/2014 - Internationale dagen van boerenstrijd
*

Netwerk ter ondersteuning van de Boerenstrijd
http://www.luttespaysannes.be
4. Persbericht van FIAN, « La
route de contournement à
Perwez est annulée ». Geraadpleegd op 16/03/2021
op: http://www.fian.be/
La-route-de-contournement-a-Perwez-est-annulee
5. RTBF, « Une action
symbolique à Ath pour la
défense des terres agricoles », 15 april 2018. Geraadpleegd op 16/03/2021
op: https://www.rtbf.be/
info/regions/hainaut/
detail_une-action-symbolique-a-ath-pour-la-defense-des-terres-agricoles
6. Persbericht van het
Résap, « 17 april, journée
internationale des
luttes paysannes », 11 april
2019. Geraadpleegd op
16/03/2021 op: : http://
www.luttespaysannes.be/
spip.php?article221
7. Periferia (2017), op.cit.
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Beetje bij beetje werd
de aardappelteelt
getransformeerd
door de neoliberale
mondialisering en de
agro-industrie. Dit
hoofdstuk laat zien
hoe deze ontwikkeling
de sector klem
gezet heeft in een
vicieuze cirkel van
exportgerichte groei.
Het beschrijft enkele
van de sociotechnische
belemmeringen die
de sector verhinderen
om een antwoord
te bieden op de
huidige ecologische
en maatschappelijke
uitdagingen.

EEN GEWAS
GEKAAPT DOOR
DE AGROINDUSTRIE
2.1 PRODUCTIVISME EN NEOLIBERALE
MONDIALISERING
Tot de jaren tachtig was de aardappelsector hoofdzakelijk gebaseerd op de
plaatselijke handel. Duizenden kleine en middelgrote landbouwbedrijven
teelden aardappelen. De landbouwers verkochten hun productie rechtstreeks
of aan handelaren, die als tussenpersonen optraden om de aardappelen
via een uitgebreid netwerk van plaatselijke markten, kruidenierswinkels en
supermarkten aan de consument te leveren. De handelaren leverden ook
verse aardappelen en bereide maaltijden aan frietkramen, restaurants en
buurtkeukens. Deze gerechten werden bereid en verwerkt door kleine en
middelgrote verwerkingsbedrijven.
Vanaf de jaren tachtig onderging de sector een grondige verandering.
Een combinatie van factoren heeft geleid tot een concentratie en specialisatie
van de spelers in de sector, tegen de achtergrond van de neoliberale
mondialisering.
Wat de productie betreft, hebben de opeenvolgende hervormingen van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie een
productivistisch model bevorderd en vanaf de jaren tachtig de weg geëffend
voor de integratie van de Europese landbouw in de internationale handel.
Dit proces culmineerde in de hervorming van het GLB in 1992, waarbij de
marktregulering en de maatregelen ter ondersteuning van de landbouwprijzen
werden afgeschaft. Deze maatregelen werden vervangen door rechtstreekse
steun, ook wel compenserende inkomenssteun genoemd, die hoofdzakelijk
wordt berekend op basis van het landbouwareaal (vaak betaling per hectare
genoemd). Landbouwgrond wordt zo de maatstaf voor GLB-steun.
De aardappelsector is bijzonder illustratief voor deze ontwikkeling van
het GLB. De bedrijven specialiseren zich in de aardappelproductie om een
concurrentievoordeel te ontwikkelen. En zij proberen te mechaniseren en
uit te breiden om meer GLB-steun te ontvangen en om hun steeds duurdere
investeringen (tractoren, planters, graafmachines, loodsen, enz.) af te betalen.
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Maar het is aan de kant van de handel en de verwerkende industrie dat de
veranderingen het meest merkbaar zijn. Om in de nieuwe gemondialiseerde
wereld te overleven, moeten bedrijven zich specialiseren en hun toegevoegde
waarde in de nieuwe wereldwijde waardeketens aantonen. En zij streven naar
schaalvoordelen en efficiëntieverbeteringen om hun concurrentievermogen
te vergroten. De sector raakt sterk geconcentreerd. Handelaren en kleine
verwerkers worden vervangen door een klein aantal grote bedrijven
die gespecialiseerde activiteiten ontwikkelen: wassen, snijden, opslag,
verpakking of uitvoerhandel. Deze bedrijven werden leveranciers voor
de grote multinationale levensmiddelenbedrijven of voor de wereldwijde
supermarktketens.
In de jaren ‘80 en ‘90 was er ook een boom op de markt voor bereide en
diepgevroren producten. De neoliberale mondialisering ging gepaard
met een verandering in levensstijl en eetgewoonten. Huishoudens hebben
minder tijd om maaltijden te bereiden en geven de voorkeur aan kant-enklaarmaaltijden of maaltijden buitenshuis (restaurants). Als gevolg daarvan
daalde de consumptie van aardappelen in rauwe vorm en steeg de consumptie
van kant-en-klare en diepgevroren aardappelgerechten aanzienlijk. Dit was
ook de tijd waarin de fastfoodtrend explodeerde en daarmee ook de vraag
naar industriële frieten.
Een handvol Belgische ondernemers gooiden zich op deze nieuwe markt
en profiteerden van het goede imago van de Belgische friet. Deze ondernemers
kwamen hoofdzakelijk uit het noorden van het land (Wallonië was in die tijd
meer gespecialiseerd in graanteelt). De meeste bedrijven die vandaag nog
de Belgische markt domineren, werden eind de jaren tachtig opgericht.
Zes bedrijven hebben meer dan 90% van de verwerkingsmarkt in handen
(Clarebout, Lutosa, Agristo, Mydibel, Ecofrost, Farm Frites).8 De reus Clarebout
heeft een waar frietimperium opgebouwd en is de grootste producent van
Europa geworden (Kader 4 - Clarebout : het frietimperium
bl z .
27).
De economische ontwikkeling van de sector heeft in grote mate
voordeel gehaald uit Belgische en Europese overheidsmiddelen:
belastingverlagingen, werkgelegenheidssubsidies, deelneming in de aanleg
van industriële of logistieke infrastructuren (wegen, haveninfrastructuren),
en zelfs rechtstreekse deelname in het kapitaal van ondernemingen. Zo heeft
een onderzoek van het magazine Wilfried9 de subsidies van het Waalse Gewest
aan bedrijven gedetailleerd in kaart gebracht. De onderneming Ecofrost,
bijvoorbeeld, heeft een enveloppe van meer dan 2,2 miljoen euro gekregen om
zich in 2003 in Péruwelz te vestigen. Sinds 2017 heeft de Waalse Gewestelijke
Investeringsmaatschappij (SRIW) de Mydibel-fabriek in Moeskroen gefinancierd
voor een bedrag van 43 miljoen euro. 31 miljoen euro in de vorm van leningen,
en 12 miljoen euro om aandelen van de groep te kopen en rechtstreeks tot
20% in het kapitaal te participeren. Tot slot zou het Waals Gewest volgens het
onderzoek tussen 2008 en 2019 bijna 26 miljoen euro aan diverse bonussen
hebben toegekend aan de Vlaamse reus van de sector, Clarebout Potatoes.
Deze bonussen werden toegekend ondanks de vele kritiek op de sociale
en milieupraktijken van het bedrijf (zie 3.4 Een vervuilende en schadelijke
industrie, blz. 52).
De economische expansie van de sector op de wereldmarkten zal de sector
echter in een productiviteitsspiraal doen belanden (zie 2.2 Overproductie
gestimuleerd door de frietindustrie, blz. 29), die schadelijk is voor het
milieu, de landbouwers en de gemeenschap (zie 3. De impact van de intensieve
aardappelteelt op maatschappij en milieu, blz. 45).
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8. C. Antier, T. Petel et Ph.
Baret (2019),
« Etat des lieux et scénarios à l’horizon 2050 de
la filière des pommes de
terre en Région wallonne. », UCL, studie op vraag
van het Waalse Ministerie
voor Leefmilieu. Geraadpleegd op 16/03/2021 via:
https://sytra.be/wp-content/uploads/2020/05/
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9. Wilfried magazine, « La
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chez les magnats de
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2021. Geraadpleegd op
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KADER 4 - CLAREBOUT : HET FRIETIMPERIUM
10. Made in West-Vlaanderen,
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Clarebout Potatoes is geen bekend merk bij het grote publiek. Dit is
normaal, aangezien het bedrijf geen eigen merken op de markt brengt
en al zijn verwerkte aardappelproducten onder huismerken (ook wel
distributeursmerken genoemd) verkoopt. Deze discretie belet niet dat het
een van de grootste producenten van diepgevroren aardappelproducten
ter wereld is geworden. Met een geschatte jaarproductie van ongeveer
800.000 ton verwerkte producten10 en een omzet van 1,3 miljard euro in
201911, werd Clarebout Potatoes NV de grootste producent in Europa (en
vierde wereldwijd) . Dankzij dit succes traden Jan Clarebout en zijn familie
toe tot de begeerde kring van de 100 rijkste families van België, met een
geschat fortuin van tussen de 308 miljoen12 en 450 miljoen euro13.
Clarebout Potatoes heeft een waar frietimperium opgebouwd. De hoofdzetel
van de onderneming is gevestigd in Nieuwkerke in West-Vlaanderen, waar de
familie Clarebout in 1988 haar eerste productievestiging oprichtte. In 2008
werd een tweede fabriek opgericht aan de andere kant van de taalgrens, in
Henegouwen, in Warneton. De fabriek begon met één productielijn en telt
momenteel 7 lijnen met een toegestane productie van 1140 ton per dag, die
het bedrijf ruimschoots lijkt te hebben overschreden.14
En de eetlust van de Vlaamse reus is niet te stuiten. De groep heeft
vergunningsaanvragen ingediend voor twee nieuwe productievestigingen.
Eén in Frameries, en de andere bij Duinkerke in Frankrijk. Het project in
Duinkerke kondigt een productie aan van 1400 ton per dag (7 dagen per
week, ofwel een jaarlijkse productie van meer dan 500.000 ton verwerkte
producten).15
Het project in Frameries wil dit verdubbelen met een productie van 2800
ton per dag, of meer dan een miljoen ton per jaar! Deze investeringen
zouden Clarebout in staat stellen de grootste producent ter wereld te
worden. Maar deze faraonische projecten staan volledig los van de realiteit
van de landbouwproductie en zouden rampzalige gevolgen hebben voor
zowel de plaatselijke bewoners, als het landbouwmodel van de boeren.
Gelukkig wordt er burgerverzet georganiseerd om de uitvoering van deze
schadelijke projecten te verhinderen (zie Kader 12 – Collectief verzet van La
Nature sans Friture tegen Clarebout in Frameries, blz. 53).
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2.2 OVERPRODUCTIE GESTIMULEERD
DOOR DE FRIETINDUSTRIE
De strategie van integratie in mondiale waardeketens heeft vruchten
afgeworpen voor de nieuwe Belgische verwerkende industrieën. De honger
van de industrie is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen en lijkt
onverzadigbaar. In 2018 kondigt Belgapom, de lobby van de Belgische
aardappelindustrie, trots aan dat de symbolische mijlpaal van 5 miljoen ton
verwerkte aardappelen bereikt was: «In 1990 werd ongeveer 500.000 ton
aardappelen verwerkt tot frieten, pureeproducten, chips of zelfs vlokken
of granulaten. 28 jaar later kan de sector uitpakken met een stijging van
1.000%.”16 Door deze exponentiële groei is België sinds 2011 ‘s werelds
grootste exporteur van diepgevroren aardappelproducten en heeft het
zijn Nederlandse buur ingehaald.

Figuur 1 - Hoeveelheid aardappelen voor de
verwerkende industrie (in ton)

16. Verklaring Belgapom, « Le
secteur de la transformation de la pomme de terre
a connu une croissance
record en 2018 et a dépassé le cap des 5 millions
de tonnes de pommes de
terre », 23 maart 2019. Geraadpleegd op 16/03/2021
via https://belgapom.be/
fr/blog/
17. C. Antier, T. Petel et Ph.
Baret (2019), op.cit.
18. Médiacité, « Bio, fraîche
ou en filet : ce que cache
une ‘belle patate’ », 19 februari 2021. Geraadpleegd
via 09/03/2021 via https://
www.mediacites.fr/
enquete/lille/2021/02/19/
bio-fraiche-ou-en-filet-ceque-cache-une-belle-patate/?
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De verwerkende industrie (frieten, chips, kroketten, puree, enz.)
vertegenwoordigt nu het grootste deel van de Belgische markt (ongeveer
90%), in vergelijking met de handel in onverwerkte producten (catering en
versmarkt). De rechtstreekse verkoop van de producent aan de consument (via
plaatselijke markten, boerderijwinkels of boerderijautomaten) is de laatste
jaren weliswaar toegenomen, maar vormt met minder dan 1% nog steeds een
nichemarkt.17
Deze cijfers staan in schril contrast met bijvoorbeeld Frankrijk, waar verse
aardappelen nog steeds het grootste deel van de markt uitmaken.18
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Om aan de vraag van de verwerkende industrie te voldoen, stijgt de
aardappelproductie in België. De productie steeg van 2,5 miljoen ton in 1998
tot 4 miljoen ton in 2019 (een stijging van 64%)19 en is vooral ontwikkeld in de
slibrijke en zandig-zavelige gebieden, waar de bodem en het klimaat bijzonder
geschikt zijn voor grootschalige teelt (gebieden die overeenkomen met de
provincies West- en Oost-Vlaanderen en het Waalse grondgebied ten noorden
van de Samber-Maasgeul - zie Figuur 2 - Aardappelteeltgebieden in België,
blz. 30). Het is trouwens in deze regio’s dat de belangrijkste verwerkende
industrieën gevestigd zijn.

Figuur 2 - Aardappelteeltgebieden in België

Bron: Statbel Land- en tuinbouwbedrijven

Als we de productie vergelijken met de voedselbehoeften van de Belgische
bevolking, komt dit overeen met meer dan 16 keer de aardappelbehoeften!
Met andere woorden, indien we genoegen zouden nemen met de productie
van aardappelen voor de Belgische bevolking, zou een productie van ongeveer
250.000 ton per jaar voldoende zijn (voor de consumptie van onverwerkte
producten).20
De productiestijging is vooral te danken aan de uitbreiding van het gebied dat
voor de aardappelteelt is bestemd. De aardappelteeltgebieden (ook inzaai
genoemd) zijn het snelst gegroeid sinds de jaren 2000. Zij bestrijken nu bijna
100.000 hectare21 (+50% sinds 2000). Dit komt overeen met de oppervlakte
van de provincie Waals-Brabant en vertegenwoordigt 11% van de Belgische
akkerbouwgrond (exclusief blijvend grasland).
De wet van de communicerende vaten lijkt zich af te tekenen op Europees
niveau. Met uitzondering van België en Frankrijk, waar het gebied blijft
toenemen, is het totale aardappelareaal in de andere EU-landen tussen 2000
en 2018 bijna gehalveerd.22
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19. Stabel (2020), « Kerncijfers
landbouw ». Geraadpleegd op 16/03/2021 via
https://statbel.fgov.be/
sites/default/files/files/
documents/landbouw/
NL_kerncijfers_landbouw_2020_v11_met_cover_voor_web.pdf
20. Bijgewerkte berekening voor de Belgische
bevolking op basis van
C. Antier, T. Petel en Ph.
Baret (2019), op.cit. In de
studie wordt de behoefte
aan aardappelen geschat
op 58 gr/persoon/dag
of 242.952 ton/jaar voor
de Belgische bevolking.
De productie voor 2019
is daarom 16,58 maal
groter dan de eigenlijke
consumptiebehoeften. Dit
cijfer is gebaseerd op het
verbruik van onbewerkte
aardappelen en houdt
geen rekening met verliezen.
21. Stabel (2020), op.cit., p.13.
22. Instituut voor de nationale
rekeningen (2019),
« Prijzenobservatorium
Deel III. Analyse van
de marktwerking van
de aardappelkolom in
België », p.32. Geraadpleegd op 16/03/2021 via
https://economie.fgov.be/
sites/default/files/Files/
Publications/files/Jaarverslag-2019-Prijzenobservatorium-Deel-III-Analyse-van-de-marktwerking-in-de-aadappelkolom-in-Belgie.pdf
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Figuur 3 - Stijging van het aardappelareaal in België
(2000-2019) in hectare

Bron : Statbel

De (over)productie van aardappelen in België is echter niet langer voldoende om
de Belgische industrie tevreden te stellen. Als gevolg daarvan moet de sector
steeds meer extra voorraden uit het buitenland invoeren, hoofdzakelijk
uit Noord-Frankrijk (en in mindere mate uit Duitsland en Nederland). De
aardappelinvoer is de afgelopen 20 jaar bijna verviervoudigd, van 0,9 miljoen
ton in 2000 tot 2,6 miljoen in 2018.23
De 5 miljoen ton rauwe aardappelen worden door de industrie verwerkt tot
ongeveer 3 miljoen ton eindproducten (waarvan 2,3 miljoen ton frieten en
ongeveer 0,7 miljoen ton aardappelpuree, chips, kroketten, enz.).24 Een groot
deel (40-50%) van de aardappelen gaat verloren bij de industriële verwerking
of wordt gebruikt als bijproduct (bv. voor veevoeder).
De afgewerkte producten worden vervolgens over de hele wereld geëxporteerd.
Meer dan 90% van de verwerkte producten is bestemd voor de export.
Een model dat ernstige vragen oproept in een tijd waarin burgers streven naar
een herlokalisering van de voedselsystemen en naar kortere trajecten tussen
het bord en de boerderij.
Er zijn nog andere paradoxen in verband met dit model. Hoewel de Belgische
productie niet voldoende is om de industrie te bevoorraden, wordt een deel
van de productie nog steeds rechtstreeks naar het buitenland uitgevoerd.
Jaarlijks wordt ongeveer 1 miljoen ton aardappelen in onverwerkte vorm
uitgevoerd.25
23. Instituut voor de nationale
rekeningen (2019), op.cit.,
p.33.
24. Exacte cijfers voor 2018:
Rauwe aardappelen:
5.101.522 ton / Afgewerkte
producten: diepvriesfrieten: 2.073.747 ton /
koelkastfrieten: 231.734
ton / Andere verwerkte
producten (puree, chips,
kroketten): 695.321 ton
Bron: Belgapom
25. Instituut voor de nationale
rekeningen (2019), op.cit.,
p.32.
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Anderzijds is het verrassend om in de schappen van de Belgische supermarkten
buitenlandse aardappels aan te treffen, soms uit heel verre landen (Cyprus,
Israël, Egypte). Dit is uiteraard zeer verwarrend voor de consument (zie Kader
5 - Nieuwe en biologische aardappelen: het gebrek aan Belangstelling van de
Belgische aardappelindustrie, blz. 32).
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KADER 5 - NIEUWE EN BIOLOGISCHE AARDAPPELEN:
HET GEBREK AAN BELANGSTELLING VAN DE BELGISCHE
AARDAPPELINDUSTRIE
In het land van de (overproductie van) aardappelen is het verrassend
aardappelen uit Spanje, Cyprus, Egypte of Israël aan te treffen.
Los van elk gastronomisch nationalisme lijkt het vanuit milieu-oogpunt
rationeler om vooral aardappelen van lokale teelt te consumeren. Zeker
omdat aardappelen voor het grootste deel uit water bestaan (en dus vrij
zwaar zijn), en het vervoer ervan over lange afstanden dus aanzienlijke
financiële en milieukosten met zich meebrengt.
De industrie en de grootschalige distributie rechtvaardigen deze situatie op
grond van de eisen van de consument. De klimatologische omstandigheden
laten niet toe dat bepaalde variëteiten nieuwe aardappelen vroeg genoeg
in het seizoen worden geteeld, terwijl: «de Belgische consument vroege
aardappelen bij zijn asperges wil hebben [vanaf eind mei/begin juni]»26.
De nieuwe aardappelen komen er in België echter pas vanaf eind juni aan.
Bovendien vormen bepaalde variëteiten aardappelen voor de versmarkt
een «nichemarkt» en leveren zij logistieke problemen op bij het sorteren,
bewaren en verpakken.27 Deze moeilijkheden ontmoedigen de Belgische
fabrikanten die zich liever toeleggen op hun specialiteit: exportfrieten.
Een ander segment van de sector is afhankelijk van invoer: de biologische
aardappelen. Ook hier kan de Belgische industrie niet voldoen aan de vraag
van de consumenten, die zich steeds meer bewust worden van de impact
van hun voeding op hun gezondheid en het milieu. Momenteel is minder
dan 2% van de Belgische productie biologisch gecertificeerd.28
Ook hier verklaart de specialisatie van de Belgische industrie op
aardappelrassen voor verwerking (een sector die minder bevorderlijk is
voor de biologische productie dan de versmarkt) gedeeltelijk dit tekort.
De passiviteit van de sector ten aanzien van de overgang naar biologische
aardappelen kan een probleem zijn voor België als het de doelstelling
van de Europese Green Deal wil halen, namelijk 25% biologisch bewerkte
oppervlakten in 2030.
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26. Persbericht Belgapom,
« Pommes de terre hâtives
dans le marché du frais :
pourquoi on a aussi
besoin de primeurs importés », 20 mei 2020.
Geraadpleegd op
16/03/2021 via https://belgapom.be/fr/blog/
27. Ibidem.
28. C. Antier, T. Petel et Ph.
Baret (2019), op.cit.
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Figuur 4 - Invoer en uitvoer van aardappelen in België
Geschatte gegevens in ton op basis van diverse bronnen (2017 tot 2019)
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2.3 VRIJHANDEL ALS REDDING VOOR
NIEUWE MARKTEN
Om de (over)productie van aardappelen (vooral diepgevroren frieten) te
verkopen, moet de industrie voortdurend op zoek naar nieuwe markten.
Vooral omdat de Belgische en Europese aardappelconsumptie de laatste
jaren de tendens vertoont af te nemen, ten voordele van andere kant-en-klare
gerechten, vooral Aziatische. Toch zijn de economische mogelijkheden, vooral
in landen met een sterke economische groei, nog steeds enorm.
Om deze kansen te benutten kunnen de producenten rekenen
op overheidsmaatregelen ter ondersteuning van de export,
bijvoorbeeld via promotiecampagnes in het buitenland en het sluiten van
vrijhandelsovereenkomsten (zie hieronder). Uit deze steunmaatregelen blijkt
een politieke visie op de agrovoedingssector die nog steeds sterk gericht is
op economische groei en grootschalige export, ten koste van duurzaamheid
en voedselsoevereiniteit. Het hoofddoel is het concurrentievermogen van
de agrovoedingssector te versterken om toegevoegde waarde te creëren en
de handelsbalans te verbeteren.29 Aardappelproducten spelen hierin een
belangrijke rol, aangezien zij 11% van de waarde van de Belgische uitvoer van
voedingsmiddelen vertegenwoordigen.30

VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN
De gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten op sociaal gebied en voor het
milieu en de mensenrechten worden al vele jaren aan de kaak gesteld door
boerenbewegingen.31 De internationale concurrentie tussen boerinnen
en boeren, die in totaal verschillende realiteiten leven, leidt tot een race
naar de bodem op sociaal vlak en op milieugebied. Deze situatie leidt tot
de vernietiging van de boerenlandbouw in zowel de rijke, als de zogeheten
“ontwikkelingslanden”. Alleen de grote agro-industrie profiteert van deze
neerwaartse spiraal. Handelsovereenkomsten stellen hen in staat om hun
grondstoffen tegen lage prijzen te verkrijgen en hun producten over de hele
wereld te verkopen. De Belgische aardappelindustrie, waarvan de groei
hoofdzakelijk gebaseerd is op de export, is dus sterk afhankelijk van het sluiten
van deze handelsovereenkomsten. In dit perspectief kijken de bedrijven
reikhalzend uit naar de invoering van nieuwe handelsovereenkomsten, met
name de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen
(Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay).
Terwijl uit de analyse van de overeenkomst tussen de EU en Mercosur door het
maatschappelijk middenveld blijkt dat boerinnen en boeren aan beide zijden
van de Atlantische Oceaan verlies lijden32, wordt de markt voor bevroren
aardappelen beschouwd als één van de grote winnaars in de Belgische
agrovoedingssector. Uit een studie van het Ministerie van Economische Zaken
blijkt: «De liberalisering van de diepvriesaardappelsector, met de afschaffing
van alle invoerrechten na een overgangsperiode van tien jaar (tegenover
het huidige invoerrecht van 14%), lijkt een nieuwe en interessante kans te
zijn voor de Belgische agrovoedingssector».33 De Zuid-Amerikaanse markt is
nu al een belangrijke markt voor Belgische fabrikanten: meer dan 15% van de
niet-EU-export gaat naar de Mercosur-landen.34 En de industrie hoopt dat de
inwerkingtreding van de overeenkomst, indien deze wordt geratificeerd, als
een nieuwe springplank zal dienen voor hun export.
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29. Interview met de Vlaamse
Landbouwminister Hilde
Crevits in VILT, « Vlaanderen behaalt agrohandelsoverschot van 7,1
miljard », , 23 augustus
2021. Geraadpleegd
op16/03/2021 via https://
vilt.be/nl/nieuws/vlaanderen-behaalt-agrohandelsoverschot-van-71-miljard
30. Institut des comptes nationaux (2019), op.cit., p.4.
31. Verklaring van La Via Campesina, « La Via Campesina issues call to mobilise
against WTO and Free
Trade Agreements »2
september 2019. Geraadpleegd op 08/03/2021 via
https://viacampesina.
org/en/la-via-campesinaissues-call-to-mobiliseagainst-wto-and-free-trade-agreements/
32. Coalitie Stop EU-Mercosur, « Stop EU-Mercosur
Coalition Statement »,
De Coalitie brengt meer
dan 450 maatschappelijke organisaties samen,
maart 2021. Geraadpleegd
op 16/03/2021 viahttps://
stopeumercosur.org/#coalition-statement.
Zie ook M. Maes en S.
Wintgens (dir.)(2020),
« L’accord UE-Mercovia
Anatomie d’un accord
anachronique »,ublicatie
van de Belgische Coalitie «
Stop EU-Mercosur ».
Geraadpleegd op
16/03/2021 via https://
www.cncd.be/IMG/pdf/2020-11-accord-ue-mercosur-analyse-accord-anachronique-web.pdf
33. SFod Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie
(2020),« Vrijhandelsakkoord tussen de Europese
Unie en de Mercosur-landen - Impact op de
Belgische economische
sectoren ». Geraadpleegd
op 16/03/2021 via: https://
economie.fgov.be/nl/
publicaties/vrijhandelsakkoord-tussen-de
34. Ibidem.
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KADER 6 - HANDELSOORLOG OVER FRIETEN IN ZUID-AMERIKA

35. VILT, « Braziliaanseb
antidumping heffing
voor Europese frieten », 17
februari 2017.
Geraadpleegd op
16/03/2021 via: https://
vilt.be/nl/nieuws/braziliaanse-antidumping-heffing-voor-europese-frieten
36. Verklaring Belgapom,
« Les investissements
records dans la transformation belge de la pomme de terre se confirment
en 2017:nouvelle hausse
des chiffres de production », , 16 maart 2018.
Beschikbaar op: https://
belgapom.be/fr/blog/
* Bij het verschijnen van de
Nederlandse vertaling in
april 2022 was de zaak nog
steeds in behandeling:
https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds591_e.htm
37. Ibidem
38. Bleijerveld R. (2019),
« Colombiaanse aardappeltelers geholpen met
WTO-geschil over bevoren friet? », Global Info.
Geraadpleegd op
16/03/2021 : https://
www.globalinfo.nl/
Achtergrond/colombiaanse-aardappeltelers-geholpen-met-wto-geschil-over-bevoren-friet
39. El Tiempo, « Estas son las
verdaderas causas del
descalabro de la papa
en Boyacá », 9 november
2020, Geraadpleegd op
16/03/2021: https://www.
eltiempo.com/colombia/
otras-ciudades/crisis-dela-papa-estas-son-lasverdaderas-causas-de-lacrisis-de-los-papicultoresde-boyaca-547860
40. https://www.sosfaim.
be/41. Trends Tendances,
« Mission économique
en Chine: Belgapom veut
apprendre aux Chinois
à aimer les frites (et à en
manger) », 19 november
2019. Geraadpleegd op
16/03/2021 via : https://
trends.levif.be/economie/
entreprises/mission-economique-en-chine-belgapom-veut-apprendreaux-chinois-a-aimer-lesfrites-et-a-en-manger/
article-normal-1217965.
html

STUDIE 2021

Brazilië en Colombia hebben respectievelijk in 2017 en 2018
«antidumpingmaatregelen» genomen tegen de invoer van goedkope
ingevroren aardappelproducten. Na onderzoek concludeerde Brazilië dat
de prijzen van de producten van Europese fabrikanten tussen 18% en 41%
lager waren dan de prijzen voor de uitvoer van diezelfde producten naar
het Verenigd Koninkrijk.35 Brazilië en Colombia hebben daarom besloten
belastingen te heffen op Europese producten om hun bedrijven en hun
boeren te beschermen. In reactie op deze maatregelen hekelde Belgapom
deze «protectionistische reflexen die de internationale handel bedreigen».
En de lobby verzekerde de aangesloten bedrijven dat zij «hemel en aarde
bewogen hebben om de Europese Commissie ervan te overtuigen een
einde te maken aan deze oneerlijke anti-dumpingmaatregelen».36
De druk loonde. In februari 2020 kondigde de Europese Commissie aan
dat zij bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht had ingediend op
grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Peru,
Colombia en Ecuador. In augustus 2020 werd bij de WTO een panel ingesteld
om de klacht te onderzoeken.37 Het besluit wordt niet voor september 2021
verwacht.* Ongeacht de uiteindelijke beslissing van de WTO op basis van
het internationale handelsrecht, toont deze situatie de vastberadenheid
aan van de agro-industrie om nieuwe markten af te dwingen, ongeacht de
gevolgen voor de rechten van boerinnen en boeren.

Figuur 5 Belgische
uitvoer van
aardappelproducten
naar
Colombia
(2011-2019)
Bron: FIAN op basis van de Comtrade VN-gegevensbank

Sinds de voorlopige inwerkingtreding van de overeenkomst met Colombia
in 2013 is de export van bevroren frieten met 915,6% gestegen! Uit protest
zijn kleinschalige aardappelproducenten in Colombia in staking gegaan en
hebben zij een stopzetting van de Europese aardappelinvoer geëist, omdat
deze hun inkomstenbron ondermijnt.38
In een land dat 2,7 miljoen ton aardappelen per jaar produceert, is het
onbegrijpelijk dat een dergelijke hoeveelheid nog steeds wordt geïmporteerd
en dat de plaatselijke boerenbevolking door de lage prijs van geïmporteerde
aardappelen niet in staat is fatsoenlijk van haar productie te leven.39
In België heeft de NGO SOS Faim de campagne «Laten we onze
frieten opeten, niet exporteren!» gelanceerd.40 De campagne stelt
de massale uitvoer van Belgische frieten naar Latijns-Amerikaanse
landen aan de kaak en eist dat de vrijhandelsovereenkomst (met Peru,
Colombia en Ecuador) wordt herzien om rekening te houden met
duurzaamheidscriteria en de rechten van de boerinnen en boeren.
Een situatie die op zijn zachtst gezegd vragen oproept, als je bedenkt dat
aardappelen oorspronkelijk uit... Zuid-Amerika komen.
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De industrie hoopt ook dat de voortgang van de vrijhandelsovereenkomsten
een ontmoedigend effect zal hebben op bepaalde praktijken die zij als
protectionistisch bestempelt. Geconfronteerd met de massale toevloed van
goedkope diepvriesfriet hebben verschillende Zuid-Amerikaanse landen
maatregelen genomen om hun nationale markten te beschermen. Belgische
fabrikanten hebben besloten in het offensief te gaan en een klacht in te dienen
tegen deze praktijken (Kader 6 - Handelsoorlog over frieten in Zuid-Amerika,
blz. 35).

PROMOTIECAMPAGNES IN HET BUITENLAND
Vrijhandelsovereenkomsten of niet, om nieuwe markten te veroveren, moet
je de consumenten ervan overtuigen je producten te kopen. Met dit in het
achterhoofd organiseren fabrikanten grote promotiecampagnes in het
buitenland. Het doel is bekendheid te geven aan authentieke “Belgische
frieten” en buitenlandse consumenten te leren «van frieten te houden (en ze
te eten)».41
Deze promotiecampagnes genieten heel wat financiële en diplomatieke
steun. In de eerste plaats worden bedrijven uit de sector uitgenodigd om
deel te nemen aan Belgische economische missies. Deze missies worden
georganiseerd door het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel
in samenwerking met de agentschappen van de federale instanties: het
Waals Exportagentschap (AWEX), Flanders Investment & Trade (FIT), en hub.
brussels. Deze missies zijn een gelegenheid om promotie-evenementen te
organiseren en potentiële commerciële partners te ontmoeten. Zij profiteren
van de aanwezigheid van politieke en diplomatieke persoonlijkheden op hoog
niveau. Zo werd de laatste economische missie die in november 2019 in China
werd georganiseerd, voorgezeten door prinses Astrid, met deelname van
verschillende federale en regionale ministers. Belgapom organiseerde er een
promotie-evenement, met veel pracht en praal, dat werd bijgewoond door
Vlaams minister-president Jan Jambon.42
Voor de marketing in het buitenland kan de sector ook rekenen op de steun
van de landbouwpromotiebureaus: het Waals Agentschap voor de Promotie
van Kwaliteitslandbouw (APAQ-W) en het Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM). In 2017 heeft de sector een grote promotiecampagne
gevoerd, gericht op 5 landen in Zuidoost-Azië, met als thema: «Belgische frieten,
uit het hart van Europa». Deze campagne werd uitgevoerd in samenwerking
met VLAM, APAQ-W en 5 Belgische bedrijven, met de financiële steun van de
Europese Commissie. In 2020 is een nieuw promotieprogramma ontwikkeld
met de nadruk op de volgende Aziatische landen: China, Japan, Zuid-Korea en
Singapore.43 Hoewel deze landen geografisch zeer ver van elkaar verwijderd
zijn, worden zij beschouwd als de meest interessante groeimogelijkheden
voor Belgische frieten.
Om op de internationale markten door te breken, heeft de sector een virtuele
ambassadeur in het leven geroepen: «James Bint: licence to fry». Dit is een
verwijzing naar de beroemde Engelse spion en het «Bintje», een aardappelras
dat in België bijzonder populair is (hoewel het de laatste jaren veel terrein
heeft verloren ten voordele van andere rassen). De sector kan ook rekenen
op publieke promotiecampagnes in België. Maar deze keer is het discours
dat wordt gebruikt om consumenten te verleiden volledig veranderd. Geen
verwijzingen meer naar spionagefilms. De reclameboodschappen leggen
meer de nadruk op het lokale aspect en spelen in op de culturele identiteit. In
Wallonië bijvoorbeeld werd de website www.pommedeterrelocale gelanceerd
in het kader van de #jecuisinelocal-campagne van APAQ-W. De campagne
vestigt de aandacht op «onze culinaire traditie» en «de verschillende
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42. Verklaring Belgapom,
« Belgapom organise un
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2019. Geraadpleegd op
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Geraadpleegd op
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aardappelvariëteiten [die] een lokale smaak hebben». De conclusie is
natuurlijk: «Het is niet nodig te zoeken naar aardappelen die lange afstanden
hebben afgelegd. Laten we eerlijk zijn. De beste aardappelen worden geteeld
op het land dat het dichtst bij ons ligt.»44 Elk jaar organiseren VLAM en APAQ-W
ook de “Week van de steak-friet” om dit «huisbereide» gerecht te promoten.
De promotiecampagnes van de APAQ-W en VLAM waren bijzonder prominent
tijdens de eerste indamming van de COVID-19-pandemie. De campagnes waren
erop gericht de bevolking ertoe aan te zetten meer frieten te eten om een deel
van de enorme overschotten op te vangen (zie 4.2 Promotiecampagnes voor
frieten, blz. 58).
Het is zeker een goede zaak dat overheidsinstanties de consumptie van
lokale producten bevorderen. Het is echter noodzakelijk om ambachtelijke
producten te promoten die op duurzame wijze en met eerbiediging van de
rechten van de landbouwers zijn vervaardigd. Niet bepaald zaken die de
Belgische frietindustrie kenmerken.

2.4 DE INVLOED VAN LOBBYGROEPEN
Een lobby (of drukkingsgroep, beïnvloedingsgroep) is een groep mensen die
tot doel heeft een belang te verdedigen door druk uit te oefenen op mensen en
instellingen met een bepaalde (politieke) macht. In tegenstelling tot NGO’s (die
waarden van algemeen belang verdedigen) of vakbonden (die de belangen
van werknemers verdedigen), worden economische en industriële lobby’s
opgericht om privé-belangen te verdedigen, namelijk de belangen van hun
aandeelhouders.

44. https://www.pommedeterrelocale.be/
45. Belgapom,Statuten.
Geraadpleegd op
16/03/2021 via https://belgapom.be/_library/_files/
Belgapom_VZW_-_final_-_NL.pdf
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De aardappelindustrie heeft een beroepsorganisatie opgericht: Belgapom. In
de statuten van de organisatie staat dat zij als doel heeft «de beroepsbelangen
van haar leden te bestuderen, te beschermen en te ontwikkelen».45 De Raad van
Bestuur bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de aardappelhandel
(ook wel de handel genoemd) en voor de andere helft uit vertegenwoordigers
van de verwerkende sector.
Belgapom is goed verankerd in de Belgische agrovoedingsgeschiedenis en
heeft nauwe contacten kunnen ontwikkelen met politici, in het bijzonder met de
CD&V (zie Kader 7 - Belgapom: nauwe politieke banden met de CD&V, blz. 38).
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Op Europees niveau wordt de sector vertegenwoordigd door de European
Potato Processors’ Association (EUPPA), waarin de nationale lobby’s zijn
verenigd van de zes grootste Europese aardappelproducerende landen
(België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk).
EUPPA is ook lid van FoodDrinkEurope, de machtigste Europese lobby van de
voedingsindustrie.

KADER 7 - BELGAPOM: NAUWE POLITIEKE BANDEN MET DE CD&V
Lobbypraktijken zijn erop gericht bevoorrechte relaties met politieke en
institutionele leiders tot stand te brengen. En wat is er doeltreffender dan
voormalige politici aan te werven om te lobbyen of, omgekeerd, leden
van de privésector naar de politiek te sturen om rechtstreeks invloed
uit te oefenen op de besluitvorming? Dit heen en weer geloop tussen de
politieke wereld en de zakenwereld wordt «draaideurpolitiek» genoemd
(of «revolving doors» in het Engels).
De recente opvolging aan het hoofd van Belgapom is een goed voorbeeld.
Na 30 jaar dienst doet Romain Cools, CEO van Belgapom, een stap opzij
voor hij met pensioen gaat. Begin 2020 werd een aanwervingsprocedure
gestart en in juli 2020 werd een kandidaat gekozen: Tom Vandenkendelaere.
Een keuze waar de Raad van Bestuur van Belgapom blij mee was, gezien
de politieke ervaring van Tom Vandenkendelaere, die al heel wat functies
binnen de Vlaamse christelijke partij bekleedde: voorzitter van de CD&Vjongeren, schepen, partijraadslid en van 2014 tot 2019 Europarlementslid.
Maar tot verrassing van de Belgapom-leden heeft Tom Vandenkendelaere
uiteindelijk besloten een mandaat in het Europees Parlement op zich
te nemen dat vrijgekomen was door het vertrek van Kris Peeters (die
vice-voorzitter van de Europese Investeringsbank is geworden). Om
zich te verontschuldigen voor deze valse verwachting verklaarde Tom
Vandenkendelaere «dat het Europees Parlement de beste instantie is
om de bezorgdheid van de Belgische aardappelsector tot uitdrukking
te brengen (...). Het is belangrijk om op Europees niveau gehoord en
vertegenwoordigd te worden. De sector kan nu al op me rekenen.»46 Een
verbintenis die zeker niet in dovemansoren gevallen is.
Maar Belgapom kan zich troosten met de nieuwe kandidaat die het
gevonden heeft in Christophe Vermeulen. Zijn cv is bijna een exacte kopie
van Tom Vandenkendelaere’s cv: voormalig voorzitter ad interim van de
CD&V-jongeren, kandidaat-voorzitter van de CD&V in 2019 en parlementair
medewerker in het Vlaams, het federaal en het Europees parlement. Hij
heeft onder meer samengewerkt met de aardappelsector in het kader
van de handelsgeschillen over de uitvoer van Belgische diepgevroren
aardappelen.
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2.5 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
OP MAAT VAN DE INDUSTRIE
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Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen analyseren (zie 3. De impact
van de intensieve aardappelteelt op maatschappij en milieu, blz. 45),
is de industrialisatie van de aardappelsector gepaard gegaan met tal
van negatieve gevolgen voor het milieu en de samenleving zoals verlies
van biodiversiteit, uitputting en erosie van de bodem, vervuiling van de
waterlopen, verdwijning van kleine landbouwbedrijven en onderdrukking
van de boerinnen en boeren.
In het licht van deze uitdagingen is een essentiële rol weggelegd voor
wetenschappelijk onderzoek bij het identificeren van de problemen,
het ondersteunen van de omschakeling van de sector en het begeleiden
van de transitie van de landbouwwereld. Dit vergt multidisciplinair
onderzoek, met een systemische aanpak, om innovaties te ontwikkelen in
elke schakel van de keten.
Om deze transformatie te bewerkstelligen, roepen boerenbewegingen,
gesteund door het maatschappelijk middenveld en internationale
experts, op tot de ontwikkeling van landbouw- en voedselsystemen
die gebaseerd zijn op de principes van agro-ecologie. Agro-ecologie
wordt steeds meer gezien als de meest veelbelovende benadering om de
uitdagingen van voedselsystemen aan te pakken.47 De erkenning ervan
wint terrein bij internationale48 en Europese49 instellingen.
In dit perspectief heeft de wetenschappelijke wereld een essentiële rol te
spelen in het ontwikkelen van kennis over agro-ecologie en in het mogelijk
maken van het potentieel ervan, in een participatieve benadering met
de landbouwwereld. Helaas is het wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van landbouw en voeding in de praktijk zelf sterk (mede)
afhankelijk van de agro-industrie. Deze verstrengeling, geënt op een
reductionistische traditie, verhindert een paradigmaverschuiving van
industriële landbouw naar gediversifieerde agro-ecologische systemen.50
Met andere woorden, het wetenschappelijk onderzoek blijft meer beïnvloed
door de privé-belangen van de industrie en neigt ertoe technologische
oplossingen (technological fix) te verkiezen boven systeeminnovaties die
geworteld zijn in de principes van de agro-ecologie.51
Deze tendens is bijzonder uitgesproken in de tak van het agronomisch
onderzoek naar de aardappel in België, die sterk beïnvloed wordt door
de industrie. Veel onderzoeksprojecten zijn rechtstreeks afgestemd op de
behoeften van de industrie en bevorderen technologische oplossingen.
Enkele voorbeelden op het gebied van «slimme landbouw” (smart farming)
en genetische manipulatie:

1. SLIMME LANDBOUW: CREATIE VAN HET DIGITALE
PLATFORM “WATCHITGROW”.
In het kader van de activiteiten van Belspo (het federale departement voor
wetenschapsbeleid) werd een toegepast onderzoeksproject uitgevoerd in
partnerschap tussen de aardappelindustrie en onderzoeksinstellingen.
Bij het project waren de volgende instellingen betrokken:
• Belgapom (de lobby van de aardappelindustrie)
• Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
• Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W) en
• Universiteit van Luik (Ulg)
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KADER 8 - SLIMME LANDBOUW: HET NIEUWE DICTAAT VAN
DE BIOTECHINDUSTRIE
Slimme landbouw (smart farming) maakt gebruik van informatie- en
communicatietechnologieën, zoals drones, gps en big data, om een breed
scala aan gegevens over gewassen (zoals temperatuur, vochtigheid, bodem
en licht) te verzamelen en te verwerken en landbouwers van advies te
voorzien. Smart farming wordt door de grote agro-industrieën voorgesteld
als de 4e industriële revolutie.
Het credo is meer te produceren met minder door de productiviteit te
verhogen en tegelijk het gebruik van inputs zoals bestrijdingsmiddelen
en meststoffen te verminderen. Slimme landbouw wordt ook door
industriëlen voorgesteld als de belangrijkste weg naar duurzame landbouw,
die het mogelijk zal maken de bevolking te voeden en tegelijk de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen (klimaatslimme landbouw).
Voor FIAN en veel maatschappelijke organisaties zijn de concepten van
slimme landbouw of klimaatslimme landbouw echter een schijnoplossing,
omdat ze geen oplossing bieden voor de structurele problemen van
voedselsystemen en met name de onevenwichtige machtsverhoudingen
binnen de voedselketen.53 Het is vooral een manier om de problemen
te omzeilen door technologische oplossingen voor te stellen om de
status quo te handhaven en de controle van de agro-industrie over de
voedselsystemen te vergroten.
Boerenbewegingen hekelen smart farming als een nieuwe bedreiging voor
hun autonomie en hun waardigheid, met name om de volgende redenen::
•
•
•
•
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hoge technologiekosten, die de wedloop om te investeren in
ultramoderne apparatuur en de concurrentie tussen landbouwers
versterken;
automatisering, waardoor het aantal arbeidskrachten nog verder zal
dalen en de concentratie van landbouwbedrijven en hun industrialisatie
nog zullen toenemen;
de dematerialisatie van productie en voedsel, waardoor de controle over
voedselsystemen door grote agro-industrie en technologiebedrijven
wordt versterkt 54;
verhoogde risico’s op land- en grondstoffenroof.55

52. https://watchitgrow.be/nl
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Het project heeft geleid tot de oprichting van het digitale platform
WatchITgrow, een technologisch instrument dat tot doel heeft AI-advies
(artificiële intelligentie) over de gewassen te formuleren op basis van
satelliet- of dronegegevens. De landbouwers wordt verzocht een reeks
gegevens over hun percelen en gewassen in te voeren. Belgapom dringt er bij
zijn aangesloten bedrijven op aan om contractboeren aan te moedigen zich op
het platform te registreren.
De gegevens worden vervolgens geanalyseerd met behulp van “big data”analyse en algoritmen voor automatisch leren (machine learning) om
landbouwers geautomatiseerd en gepersonaliseerd advies te verstrekken.52
Deze instrumenten worden door de voorstanders van «smart farming» en
precisielandbouw gepresenteerd als de toekomst van de landbouw. Deze
ontwikkeling houdt echter gevaren in voor de boerinnen en boeren, die worden
meegezogen in een nieuwe wedloop om de nieuwste apparatuur en het risico
lopen nog wat meer controle over de productie te verliezen aan de industrie
(zie Kader 8 - Slimme landbouw: het nieuwe dictaat van de biotechindustrie,
blz. 40).

CONTROVERSIËLE ONDERZOEKSPROGRAMMA’S INZAKE GGO’S
De afgelopen tien jaar hebben Belgische onderzoekscentra
ggo-aardappelvariëteiten getest. In Vlaanderen heeft een consortium van vier
instituten - de Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(VIB), Hogeschool Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek (ILVO) – veldproeven uitgevoerd met ggo-aardappelen
die zijn ontwikkeld door BASF (een grote multinationale agrochemische
onderneming) en door de Universiteit van Wageningen. Het doel van het
programma was de resistentie van genetisch gemodificeerde pootaardappelen
tegen meeldauw te evalueren en de maatschappelijke acceptatie van ggo’s
in België te vergroten.56 De Nederlandse onderzoekers en BASF wilden
experimenteren met de overdracht van verscheidene genen die resistent zijn
tegen meeldauw, met behulp van de techniek van de cisgenese, een proces van
genetische manipulatie57 (zie Kader 9 - Cisgenese en de nieuwe ggo’s, blz. 43).
Cisgenese maakt het mogelijk genen die resistent zijn tegen meeldauw te
selecteren en te isoleren uit «wilde» aardappelrassen (die van weinig belang
zijn voor de industrie) en deze vervolgens over te brengen in het genoom van
industriële rassen.
De veldproeven werden in 2011 en 2012 georganiseerd in Wetteren, een
kleine stad in de buurt van Gent. Dit leidde tot een golf van protest. Op 29 mei
2011 werd een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseerd
door de Field Liberation Movement (FLM). Een deel van de ggo-planten werd
vernietigd en vervangen door biologische variëteiten (zie 1.4 Een verenigend
symbool voor de boerenstrijd in België, blz. 22). De actie maakte het
mogelijk de publieke desinformatie onder de aandacht te brengen en een
democratisch debat op gang te brengen over de overname van het onderzoek
door de biotechnologie-industrie en over de gevolgen van ggo’s voor de
samenleving en het milieu.58 Anderzijds heeft de actie geleid tot een golf van
criminalisering van activisten. Elf activisten zijn voor de rechtbank vervolgd
en verscheidene zijn persoonlijk geïntimideerd. Een onderzoekster van de
Katholieke Universiteit Leuven, die bij het protest betrokken was, werd als
gevolg van de actie ontslagen. Pas in januari 2014 mocht de onderzoekster
er terug aan de slag.59 Ondanks de media-aandacht rond de actie, ging de
rechtzaak onverminderd verder.
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Naar aanleiding van deze proeven hebben de Belgische onderzoekinstituten
een nieuw project opgezet: Bintje+. Het project, dat in 2014 van start ging,
had deze keer tot doel resistentiegenen over te dragen in het Bintje-genoom
(door ten minste 3 of 4 verschillende resistentiegenen te combineren). Bintje
was indertijd bijzonder geliefd bij de Belgische industrie, maar het blijkt
bijzonder gevoelig te zijn voor meeldauw. En meeldauw heeft een groot
aanpassings- en mutatievermogen, zodat één enkel resistentiegen het risico
niet voldoende vermindert.
Voor 2017 werden nieuwe veldproeven aangekondigd. Deze proeven zijn echter
niet uitgevoerd en het onderzoeksproject lijkt niet te zijn voortgezet. Volgens
getuigenissen uit de onderzoekswereld en van anti-ggo activisten liggen
verschillende redenen aan de basis van deze stopzetting:60 de aanhoudende
mobilisatie van maatschappelijke organisaties tegen ggo’s; het reputatieverlies
van het Bintje in de afgelopen jaren ten voordele van andere variëteiten; en
de terughoudendheid van grote voedingsbedrijven om ggo-aardappelen op
de markt te brengen omdat de publieke opinie nog steeds overwegend tegen
ggo’s gekant is.61
Ook aan Waalse zijde werden projecten inzake genetische manipulatie
uitgevoerd. Van 2013 tot 2017 voerde het Waals Centrum voor Landbouwkundig
Onderzoek (CRA-W) een onderzoeksprogramma uit onder de naam
GEREPHYTI. Dit programma had tot doel de expertise op het gebied van de
verbetering van aardappelrassen te versterken in samenwerking met de
sector. Het heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van aardappelgenotypes die
beter bestand zijn tegen meeldauw, door middel van conventionele veredeling
en dezelfde genetische modificatietechniek die door de Vlaamse instituten
wordt gebruikt: de cisgenese. De technieken van genoverdracht via cisgenese
hebben geleid tot de ontwikkeling van 15 ggo-klonen voor 3 variëteiten (Lady
Rosetta, Charlotte en Louisa).62 Het onderzoek is in het laboratoriumstadium
gebleven en is niet in het veld getest. Tot nu toe heeft Wallonië immers te
kennen gegeven dat het een «ggo-vrije» regio wenst te blijven. In 2008 heeft
de Waalse regering een anti-ggo-decreet goedgekeurd.63 De tegenstrijdigheid
moet benadrukt worden tussen enerzijds de Waalse regering, die zich in een
decreet duidelijk tegen ggo’s uitspreekt, en anderzijds het CRA-W, een door
de Waalse regering gefinancierd openbaar onderzoekscentrum, dat niettemin
onderzoeksprogramma’s inzake ggo’s ontwikkelt.
De enorme sommen geld die nog steeds in ggo-onderzoek worden
geïnvesteerd, moeten vragen oproepen gezien de geringe resultaten die ze
tot vandaag opbrachten. De beloften om ggo-gewassen te creëren die de
behoefte aan pesticiden verminderen, zijn even oud als de ggo-technologie
zelf. Maar deze beloften zijn grotendeels uitgebleven.64 Integendeel, de
teelt van ggo-gewassen gaat over het algemeen gepaard met intensievere
teeltmethoden, zoals blijkt uit de voorbeelden van de landen die het meest
gebruik maken van ggo’s (VS, Brazilië, Argentinië). Anderzijds versterken
ggo’s de wedloop om soorten te patenteren en de afhankelijkheid van de
boerenwereld van de zaad- en biotechnologie-industrie. In dit verband is de
internationale boerenbeweging Via Campesina fel gekant tegen het gebruik
van ggo’s (oude en nieuwe) en de deregulering ervan.65
Uiteindelijk blijkt uit deze programma’s dat de onderzoekprioriteiten meer
gericht zijn op het verbeteren van de productiviteit van de industriële landbouw
dan op het vinden van agro-ecologische alternatieven. Gelukkig worden er
enkele baanbrekende programma’s opgezet om onderzoek in samenwerking
met de boerengemeenschap te ontwikkelen.66
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KADER 9 - CISGENESE EN DE NIEUWE GGO’S
Cisgenese maakt deel uit van de nieuwe technieken van genetische
manipulatie, door de industrie ten onrechte «nieuwe kweektechnieken”
genoemd (New Breeding Techniques of NBT’s in het Engels). Het is een
combinatie van genbewerkingstechnieken (gene editing) die op het gebied
van de plantenveredeling worden gebruikt om nieuwe plantenvariëteiten
te ontwikkelen (andere NBT’s zijn bijvoorbeeld: oligonucleotide-gestuurde
mutagenese, synthetische biologie of CRISPR-Cas9).
De biotech-lobby’s zijn van mening dat deze nieuwe methoden voor
het bewerken van het genoom minder gevaarlijk zijn dan eerdere
transgenesemethoden en daarom niet onder de regelgeving voor ggo’s
moeten vallen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie werd verzocht zich
over deze kwestie uit te spreken.67 In zijn uitspraak van 2018 heeft het Hof
ondubbelzinnig bevestigd dat de nieuwe genetische manipulatietechnieken
wel degelijk ggo’s zijn en dus als zodanig onder de Europese ggo-regelgeving
(Richtlijn 2001/18) moeten vallen. Deze wetgeving regelt strikt het testen en
beperkt het gebruik en de commerciële verkoop van ggo’s.
Geconfronteerd met deze wettelijke beperkingen organiseert en
intensiveert de lobby van de biotechindustrie haar inspanningen om
een wijziging van de Europese regelgeving te eisen zodat NBT’s worden
uitgesloten van het toepassingsgebied van de ggo-richtlijn.
De industrielobby zoekt hiervoor wetenschappelijke steun. In België
kan de industrie rekenen op de steun van het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie (VIB). Het VIB heeft zich actief ingezet en verschillende
lobbyactiviteiten georganiseerd binnen een platform over NBT’s, dat door
de agrochemische giganten wordt gecontroleerd.68 In 2019 nam VIB het
initiatief om via een opiniestuk het pas verkozen Europees Parlement en de
Commissie op te roepen om de ggo-wetgeving te herzien om zo de nieuwe
genmanipulatietechnieken mogelijk te maken.69 Het politieke activisme
van het VIB ten aanzien van nieuwe ggo’s roept echter ernstige vragen op,
gezien het gebrek aan neutraliteit van het instituut. Niet minder dan een
derde van de leden van de Algemene Raad bestaat uit vertegenwoordigers
van de industrie, waaronder Syngenta en Bayer.70
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Dit hoofdstuk
beschrijft de gevolgen
voor het milieu en
de samenleving van
de intensivering en
industrialisatie van
de aardappelteelt in
België

DE IMPACT VAN
DE INTENSIEVE
AARDAPPELTEELT OP
MAATSCHAPPIJ EN
MILIEU

3.1 DRUK OP LANDBOUWGROND
De exponentiële groei van de aardappelindustrie in de voorbije decennia
gaat gepaard met een industrialisering van de productie. Om aan de
exponentieel groeiende vraag tegemoet te komen, worden de telers in een
spiraal van productivisme meegesleurd, die de race naar schaalvergroting en
mechanisering nog verergert.

71. De prijzen zullen waarschijnlijk echter ook instorten wanneer de vraag
afneemt of de sector in de
problemen komt. Dit viel
met name op tijdens de
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Er bestaat een paradoxaal effect. In tegenstelling tot de meeste andere
basislandbouwproducten is de prijs van aardappelen in België de laatste
decennia gestegen, zij het met aanzienlijke prijsschommelingen, vooral onder
invloed van de weersomstandigheden (zie Figuur 6 - Evolutie van de prijzen van
de belangrijkste landbouwproducten in België, blz. 46). De prijzen zullen
waarschijnlijk hun opwaartse trend voortzetten zolang de vraag blijft groeien
en de binnenlandse productiecapaciteit overtreft.71 Dit is in principe goed
nieuws voor de aardappeltelers, die meer inkomsten halen uit hun productie.
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Figuur 6 - Evolutie van de prijzen van de belangrijkste
landbouwproducten in België

Source : Stabel

Maar deze situatie heeft perverse effecten. Ze dwingt landbouwers om
uit te breiden en zich te specialiseren. De sector geeft de voorkeur aan
grote leveringen van homogene teelten in de plaats van meerdere kleine,
gediversifieerde leveringen. En de nieuwe productienormen vereisen steeds
zwaarder en duurder materieel (zoals teel- en oogstmachines, opslagloodsen).
Ten slotte hebben de nieuwe smart farming-methoden (zie Kader 8 - Slimme
landbouw: het nieuwe dictaat van de biotechindustrie, blz. 40) die de laatste
jaren door de biotechindustrie zijn gepromoot, een toegenomen gebruik van
ultramoderne apparaten opgelegd (GPS, drones, weerstations).
In deze context kunnen enkel de grootste landbouwbedrijven, die in staat
zijn de vereiste investeringen te doen, overleven. Deze landbouwbedrijven
trachten voortdurend uit te breiden om schaalvoordelen te behalen en hun
investeringen rendabeler te maken. Het resultaat: volgens het Instituut voor
de Nationale Rekeningen wordt 50% van de teelgrond voor aardappelen door
minder dan 5% van de landbouwbedrijven bebouwd.72
De schaalvergroting van landbouwbedrijven gaat ten koste van de kleine
boerderijen, die niet altijd in staat zijn het hoofd te bieden aan de spiraal
van productivisme (zie Kader 10 - Het hoofd bieden aan de spiraal van
productivisme: het voorbeeld van Distillery Farm, blz. 47). De concentratie
van landbouwbedrijven verhindert ook dat nieuwe bedrijven worden opgericht
en dat jongere generaties het overnemen. Nieuwe landbouwers, vooral zij
die geen achtergrond in de landbouwsector hebben, beschikken over het
algemeen niet over het financiële kapitaal om te investeren en kunnen niet
concurreren met de grote landbouwbedrijven, vooral voor de aankoop van
grond.

72. Instituut voor de nationale
rekeningen (2019), op. cit.,
p.9
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KADER 10 - HET HOOFD BIEDEN AAN DE SPIRAAL VAN
PRODUCTIVISME: HET VOORBEELD VAN DISTILLERY FARM
Marie en Jérémy namen de familieboerderij in 2006 over. Een kleine
boerderij van 20 ha in Bousval, in Waals-Brabant. «We telen al aardappelen
sinds de jaren 1980,» legt Jeremy uit.
«We hebben altijd rechtstreeks verkocht. Vóór de jaren 2000 verkocht
mijn vader zakken van 25 kg aan plaatselijke instanties (scholen,
restaurants, enz.). Tegenwoordig zijn het meer zakken van 5 kg of bulk
voor particulieren. Op een gegeven moment hebben we geprobeerd via
Nederlandse en Vlaamse handelaars te werken, maar dat liep niet goed.
Zodra de producten geladen zijn, hebben zij een monopolie en leggen
ze enorme tarra’s op (NVDR: een tarra is een deel van de voorraad die
wordt weggenomen omdat ze niet aan de verwachtingen van de koper
voldoet). Ik behoud liever de controle over mijn productie.”
Marie en Jérémy willen op een boerderij op mensenmaat blijven werken en
kwaliteitsproducten telen voor hun klanten. Daarvoor hebben ze gekozen
voor een korte keten en diversificatie. «Vanaf 2014 wilde Marie naast
aardappelen en graan ook groenten gaan telen. Geleidelijk aan werden
de groenten populairder en besloten we een winkel open te doen op de
boerderij. Vandaag maken aardappelen nog slechts een klein deel van
onze productie uit.» De Distillery Farm heeft ook een verkoopautomaat
waar klanten 24 uur per dag aardappelen kunnen kopen.
«Dit stelt ons in staat om fatsoenlijk rond te komen met onze 20 ha. Ik
begrijp de grote aardappeltelers, die landbouwbedrijven van 150-200
ha, niet. Dat is te groot. Het probleem is dat ze hypergespecialiseerd zijn
geworden. Ze kopen enorme machines van 500-600.000 euro, en moeten
die investering vervolgens winstgevend maken. Ze zitten vast in een
spiraal en moeten voortdurend investeren om groter en groter te worden.
Ze hebben geen weg meer terug. »
Wat de productie betreft, hebben Jérémy en Marie besloten over te stappen
op biologische landbouw. Alle groenten zijn biologisch gecertificeerd en
voor de aardappelen zitten ze in het laatste jaar van hun overstap. «Voor
aardappelen teel ik Agila, Primura, Agria, Sarpo Mira, Bleue d’Artois,
Vitabella. Alle soorten zijn resistent tegen meeldauw. Ik wil geen
biologische certificering om mijn prijzen op te drijven, ik wil gewoon
duidelijkheid scheppen voor iedereen.”
STUDIE 2021
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Het teeltoppervlak voor aardappelen wordt op twee manieren vergroot.
Ofwel kopen de grote landbouwbedrijven de grond op van landbouwbedrijven
die niet langer actief zijn (met pensioen of door stopzetting van het bedrijf),
ofwel gaan ze grond onderpachten van andere boeren. Deze praktijk, die steeds
meer voorkomt, is niet altijd legaal. Het is een manier om de eigenaar van de
grond te omzeilen, zonder dat deze enige zeggenschap heeft over de pacht.
De praktijk wordt ook in Frankrijk bestreden door de plaatselijke bevolking
en de grondeigenaren, die zich ergeren aan het feit dat grote Belgische
aardappeltelers hun land overnemen (zie Kader 11 – Belgische aardappeltelers
monopoliseren Franse grond, blz. 48).

KADER 11 – BELGISCHE AARDAPPELTELERS
MONOPOLISEREN FRANSE GROND
De vraag naar aardappelen in België blijft toenemen, maar er is steeds
minder landbouwgrond beschikbaar en betaalbaar. De oplossing? De grote
Belgische aardappeltelers telen nu ook in het buitenland, in Frankrijk, waar
lokale landbouwers hun grond illegaal onderverpachten.73
België is het op één na duurste land in Europa op het vlak van
landbouwgrond, na Nederland. Franse landbouwgrond wordt over het
algemeen tegen lagere prijzen verpacht (gemiddeld 180 euro per maand).
Sommige Franse landbouwers maken hier misbruik van door hun grond
tegen hoge prijzen door te verpachten. De grote Belgische landbouwers
betalen gemakkelijk tot 1500 euro per hectare.74 Onderverpachten is
echter verboden door de Franse wet. Voor de landbouwers die iets kunnen
bijverdienen zonder er wat voor te moeten doen, is dat een goede deal.
Maar velen zijn niet blij met de komst van de Belgische aardappeltelers:
ze betalen geen belastingen; de winsten uit de verwerking worden in
België gemaakt; het gebruik van pesticiden wekt bezorgdheid bij de lokale
bevolking; en er is minder grond beschikbaar voor jonge landbouwers uit de
streek die willen beginnen. Inmiddels is het aantal hectaren dat in de regio
Nord-Pas-de-Calais voor aardappelteelt wordt gebruikt, in de afgelopen
tien jaar met 50% toegenomen.75
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3.2 BOERINNEN EN BOEREN VERLIEZEN
HUN VRIJHEID
De uitbreiding en specialisatie van de landbouwbedrijven gaat ook gepaard
met een verlies aan autonomie. Wanneer ze er eenmaal voor hebben
gekozen om zich te specialiseren, zijn de (grote) landbouwbedrijven gebonden
aan de industrie. Die zal aan de landbouwer opleggen welke soorten, zaden,
gewasbeschermingsmiddelen en kwaliteits- en opslagnormen er gebruikt
moeten worden.
Dit is bijvoorbeeld te merken aan de toename van het aantal zogenaamde
«contractmarkten». Er bestaan in feite twee belangrijke markten voor de
verkoop van aardappelen: de «vrije» markt en de «contractmarkt». De vrije
markt is onderworpen aan het klassieke spel van vraag en aanbod tussen
producenten en kopers (industrie, horeca, kleinhandel). Op de contractmarkt
maken de industrie en de producent op voorhand bepaalde afspraken
(levering van een bepaalde hoeveelheid aardappelen, van een bepaalde
soort en met bepaalde kenmerken). Deze contracten, die meestal worden
gesloten in de winter voor de oogst, bieden het voordeel dat ze een zekere
mate van voorspelbaarheid bieden, zowel voor de producent als voor de
industrie. Daartegenover staat dat ze de «afhankelijkheidsrelatie» tussen de
producenten en de industrie in de hand werken.
In België was de vrije markt lange tijd de dominante markt. De Belgische markt
is de voorbije jaren echter de internationale tendens gaan volgen, waarbij de
industrie de voorkeur geeft aan rechtstreekse contracten met producenten.
Meer dan 70% van de productie staat nu onder contract met de industrie,
en dit aantal neemt nog toe. Hierdoor kan de industrie haar bevoorrading
veilig stellen en meer controle uitoefenen over de productie.
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Industriële spelers hebben een dominante positie op de markt, en
aarzelen dan ook niet om de landbouwers in hun contracten exorbitante
voorwaarden op te leggen. Indien de aardappelen bijvoorbeeld niet aan
bepaalde normen op het vlak van grootte of kwaliteit voldoen, kunnen de
leveringen aan de fabriekspoort worden geweigerd, zonder enige vergoeding
voor de producent. Een andere belangrijke kwestie is wie de risico’s draagt in
geval van een slechte oogst (bv. bij droogte). Wanneer de aardappelteler zijn
verbintenis om de afgesproken hoeveelheid te leveren niet kan nakomen, eigent
de industriële speler zich het recht toe om het tekort te compenseren door aan
te kopen op de vrije markt, en de in gebreke blijvende landbouwer daarvoor
te laten betalen. Wanneer er een geringe oogst is, liggen de prijzen op de vrije
markt echter veel hoger dan de prijzen die zijn vastgelegd in de contracten. Dit
zijn risico’s voor landbouwers die de laatste jaren zijn toegenomen als gevolg
van de klimaatverandering. Nadat deze misbruiken aan het licht kwamen
door een reportage in het RTBF-programma #Investigation in maart 2021,
kondigde de federale minister van Landbouw, David Clarinval, aan dat hij een
klacht had ingediend bij de mededingingsautoriteit.76
De controle over landbouwers past binnen een logica van verticale integratie
in de industrie (d.w.z. de industrie wil alle stappen in de keten, van productie
tot verkoop, controleren). In de afgelopen jaren hebben industriële spelers
nog een stap verder gezet in dit proces, door de landbouwgrond in de directe
omgeving van de fabrieken op te kopen. De grond wordt vervolgens verpacht
aan landbouwers of landbouwbedrijven. Dit is gebleken uit een onderzoek van
Apache, dat ontdekte dat Clarebout 169 ha landbouwgrond had verworven
in de streek van Bergen en Quévy.77
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De grond werd aangekocht via een landbouwbedrijf (Harfarm), dat volledig
eigendom van Clarebout N.V. is.
Deze landroof door industriële spelers of grondspeculanten wordt
aangeklaagd door de landbouwvakbonden.78 Het blijkt echter moeilijk
om deze situaties vast te stellen en te documenteren, gezien het gebrek aan
transparantie rondom grondtransacties en de relatieve onverschilligheid
van de politieke wereld om dit fenomeen aan te pakken. Deze lakse houding
ten aanzien van de industriële spelers staat in schril contrast met de heftige
politieke reacties die volgden op de aankondiging van een project waarbij
landbouwgronden zouden worden opgekocht door de Brusselse minister,
Alain Marron, in november 2020, om het Brussels Gewest te voorzien van
lokale producten.79

3.3 INTENSIEVE EN INDUSTRIËLE TEELT
Zoals alle intensieve teeltvormen, heeft de industriële aardappelteelt
schadelijke gevolgen voor het milieu.
Bij aardappelteelt wordt een aanzienlijke hoeveelheid één woord
gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Aardappelen zijn zeer gevoelig voor
meeldauw (Phytophthora infestans), een plantenziekte die door een parasiet
wordt veroorzaakt. De ziekte manifesteert zich als bruine vlekken of een wit,
katoen- of schimmelachtig uiterlijk, gevolgd door een algemene verwelking
van het blad. De aangetaste plant rot snel, zelfs tijdens de opslag. Uitbraken
van meeldauw kunnen zich snel verspreiden en, als ze niet op tijd worden
bestreden, de volledige oogst onbruikbaar maken. De grote uitbraken van
meeldauw hebben een belangrijk stempel gedrukt op het collectieve geheugen
van Europa, denk bijvoorbeeld aan de Grote Hongersnood in Ierland tussen
1845 en 1851 (zie 1.1 Een korte geschiedenis van de aardappel, blz. 13).
Aardappelgewassen zijn ook kwetsbaar voor andere ziekten (alternaria,
fusarium, aardappelschurft, enz.) of insectenplagen (coloradokever, mot of
bladluizen).
Om ziekten en insecten te bestrijden, maar ook om de percelen onkruidvrij te
maken, gebruikt de agrochemische industrie zware middelen. Men beveelt
tussen 15 en 20 verschillende behandelingen per oogst aan. Dit aantal kan nog
verder oplopen in vochtige zomers, wanneer de kans op meeldauw nog groter
is. Het intensieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt ook in de
hand gewerkt door de keuze van de aardappelsoorten die in België worden
geteeld. De in België populaire soorten, zoals Fontane, Challenger, Bintje of
Innovator, zijn in de eerste plaats gekozen omwille van hun hoge opbrengst
en geschiktheid voor industriële productieprocessen. Ze zijn echter bijzonder
kwetsbaar voor ziekten. Als gevolg hiervan kunnen ziekten resistentie
ontwikkelen tegen chemische middelen. De industriële aardappelteelt is
dan ook de grootste verbruiker van gewasbeschermingsmiddelen per
hectare in België (17,6 kg actieve stof per hectare), veel meer dan nummer
twee en drie, de bietenteelt (6,4 kg/ha) en de tarweteelt (2,8 kg/ha).80 De
aardappelteelt draagt dus in grote mate bij aan de slechte resultaten van
België op het vlak van pesticidengebruik per hectare. We staan in Europa op
de vierde plaats (na Malta, Cyprus en Nederland).
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01/02/2020 geraadpleegd
via https://www.lalibre.
be/regions/bruxelles/
bruxelles-va-acheter-desterres-agricoles-willy-borsus-se-dit-stupefait-5fb10d8ad586f5102e212
80. SPW Agriculture (2020),
« Analyse SWOT : Description générale », studie
in het kader van het Waals
strategisch plan in het
kader van het GLB.
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De grootschalige aardappelteelt is ook afhankelijk van meststoffen. In een
voor het Waalse Gewest uitgevoerde studie wordt de gemiddelde hoeveelheid
stikstofmeststoffen die in de aardappelteelt wordt gebruikt, geschat op 255 kg/
ha, of 8,7 ton per jaar in Wallonië.81 Een teveel aan stikstof is een ernstig milieuen gezondheidsprobleem. Een groot deel van de stikstof in meststoffen wordt
nooit door de planten opgenomen en wordt door de wortels uitgescheiden,
waarna het rivieren, meren, waterhoudende grondlagen en kustgebieden
verontreinigt via eutrofiëring (een proces dat in gang wordt gezet door een
teveel aan voedingsstoffen en dat leidt tot een zuurstoftekort in waterwegen,
wat al het dierlijk leven in gevaar brengt). Uit gegevens op Europees niveau
blijkt dat de stikstofconcentratie in België bijzonder hoog is en bijdraagt tot de
slechte kwaliteit van onze waterlopen.82

Figuur 7 - Gebruik van beschermingsmiddelen per
gewas (kg per ha).

Bron: SPW Agriculture
81. C. Antier, T. Petel et Ph.
Baret (2019), op.cit.
82. Europese Commissie
(2020), «Aanbevelingen
van de Commissie met
betrekking tot het strategisch plan van België
voor het GLB», SWD
(2020) 368. Op 16/03/2021
geraadpleegd via https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0368
83. Wallonie, « l’érosion ».
Geraadpleegd op
02/02/2021 via https://sol.
environnement.wallonie.
be/home/sols/autres-menaces/erosion.html
84. Médor, « Un sol qui s’effrite » 18 februari, 2021. Op
16/03/2021 geraadpleegd
viahttps://medor.coop/
nos-questions/des-fritesoui-mais-a-quel-prix/
episodes/un-sol-qui-seffrite/?full=1
85. De rentabiliteit van de
aardappelteelt bedroeg
gemiddeld 3421 euro/ha
over 5 jaar, vergeleken met
904 euro/ha voor tarwe.
Zie SPW Agriculture (2019),
«Evolution de l’économie
agricole et horticole
de la Wallonie 2019 ».
Te vinden op: https://
agriculture.wallonie.be/
documents/20182/43924/
Rapport2019.pdf/da2b01ba-1f78-4fd2-a09f2b03b5a5bdd4
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De industriële aardappelteelt draagt ook bij tot bodemuitputting en erosie.
De aardappelteelt is een van de zogenaamde «onkruidrijke» teelten (maïs,
bieten, enz.). Deze gewassen worden in rijen of kleine hopen geteelt, waardoor
stroken lege grond overblijven.83 Dit zorgt voor meer waterafvoer, waardoor
organisch materiaal uit de bodem verdwijnt en vervuilende stoffen (pesticiden,
meststoffen) in de waterlopen terechtkomen. Erosie is ook verantwoordelijk
voor modderstromen, die aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan huizen
en openbare infrastructuur. Dit zijn schadelijke gevolgen voor het milieu,
de gezondheid en de maatschappij die vervolgens door de gemeenschap
gecompenseerd moeten worden.
Erosie wordt ook versterkt door de steeds krachtigere en zwaardere machines
die worden gebruikt om het veld om te ploegen, wat ook bijdraagt tot de
grondverdichting. De verdichte grond wordt zo heel ondoordringbaar en
erosief.84
De gevolgen van de industriële aardappelteelt voor het milieu worden nog
verergerd door de toename van het teeltoppervlak, die ertoe leidt dat de
vruchtwisselingsperioden korter worden. De financiële rentabiliteit van
aardappelteelt, die iets hoger ligt dan die van andere belangrijke teelten85, zet
de grote aardappeltelers ertoe aan de vruchtwisselingsperioden in te korten
met het oog op winst op korte termijn. Het is echter van cruciaal belang om de
vruchtwisselingsperioden tussen de gewassen te respecteren om de bodems
vruchtbaar te houden en de verspreiding van ziekten en parasieten tegen te gaan.
Een teken dat wijst op bodemuitputting is het feit dat de gewasopbrengsten
de laatste jaren steeds meer stagneren (zie Kader 12 – Collectief verzet
van La Nature sans Friture tegen Clarebout in Frameries, blz. 53).
Ondanks het intensieve gebruik van productiemiddelen en de grote bedragen
die geïnvesteerd werden in onderzoek naar aardappelteelt, dreigen de
opbrengsten nog verder te stagneren of zelfs te dalen als gevolg van de
uitputting van de bodem en de effecten van de klimaatverandering.
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De ongebreidelde groei van de aardappelsector, gevolg van de onverzadigbare
honger van de industrie, komt het milieu en de samenleving dus duur te staan.
Philippe Baret, decaan van de faculteit voor bio-ingenieurswetenschappen
van de UCL, laat hierover geen twijfel bestaan in een interview met Médor:
«De industrie weet heel goed dat zij, door de landbouwers te vragen zoveel
aardappelen te leveren, hen aanzet om misdrijven te begaan.»86

Figuur 8 - Evolutie van teeltoppervlak, opbrengst en
productie van bewaaraardappelen (1991-2019)

Source : Statbel

3.4 EEN VERVUILENDE EN SCHADELIJKE
INDUSTRIE
De toename van het aantal verwerkende bedrijven heeft niet enkel
gevolgen voor de productie, maar gaat ook gepaard met gevolgen voor
de maatschappij en het milieu. De omwonenden van deze bedrijven
ondervinden rechtstreeks hinder in de vorm van stank, lawaai en vervuiling.
De toename van het aantal productiebedrijven in een klein, dichtbevolkt land
vormt een steeds terugkerende oorzaak van conflicten tussen de bedrijven
en de lokale bevolking. Deze conflicten liggen aan de oorsprong van politieke
soaps tussen lokale en nationale overheden, zoals bij het project van Clarebout
in Frameries 87 (zie Kader 12 – Collectief verzet van La Nature sans Friture tegen
Clarebout in Frameries, blz. 53).
Als reactie op het grootschalige verzet, herhalen de industriële reuzen en de
politieke leiders die hen steunen het klassieke verhaaltje over werkgelegenheid
en economische ontwikkeling. Voor het project van een nieuwe megafabriek
in Frameries stelt Clarebout bijvoorbeeld dat er ongeveer 300 nieuwe banen
gecreëerd zouden worden.88 Iets wat door sommige politici en media als
een godsgeschenk wordt voorgesteld.89 Er moeten echter vragen worden
gesteld over de winstverdeling en de kwaliteit van de door de industrie
gecreëerde banen. Volgens een rapport van het Instituut voor Nationale
Rekeningen wordt de aardappelindustrie gekenmerkt door enkele zeer
kapitaalintensieve spelers die alles in handen hebben.90 Hoewel de omzet van
de sector voortdurend toeneemt, neemt het aantal spelers af91 en worden de
activiteiten steeds kapitaalintensiever.
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86. Médor, « Un sol qui s’effrite », 18 februari 2021. Geraadpleegd op 05/03/2021
via https://medor.coop/
nos-questions/des-fritesoui-mais-a-quel-prix/
episodes/un-sol-qui-seffrite/?full=1
87. Le Soir, « A Frameries,
l’usine à frites boit la
tasse », 20 maart 2019. Op
09/02/2021 geraadpleegd via https://
plus.lesoir.be/213367/
article/2019-03-20/
frameries-lusine-frites-boit-la-tasse
88. RTBF, « Clarebout va s’installer à Frameries et créer
300 emplois », 15/01/ 2019
89. Ibidem.
90. INR (2019), op. cit. p. 26.
91. Ibid. In het verslag staat
het volgende te lezen:
«In de geanalyseerde
periode (2010-2018) is
het aantal bedrijven dat
binnen de aardappelindustriesectoren actief is,
gedaald van 48 naar 41
voor de aardappelconserverings- en aardappelverwerkende industrie
(NACE 10311) en van 17
naar 14 voor de productie
van diepgevroren aardappelbereidingen (NACE
10312).”
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KADER 12 – COLLECTIEF VERZET VAN LA NATURE SANS
FRITURE TEGEN CLAREBOUT IN FRAMERIES
Het verzet van het burgercollectief La Nature sans Friture (NSF) tegen de
industriereus Clarebout Potatoes NV in Frameries, lijkt wel de strijd van
David tegen Goliath. Clarebout is sinds 2015 gevestigd in Frameries. Het
bouwde eerst een loods voor de opslag van aardappelen. Vervolgens
kwam er een industriële koelruimte, die overlast veroorzaakt voor de
buurt en die onderwerp vormt van discussies. Clarebout exploiteert
namelijk zijn koelruimte zonder een exploitatievergunning. Er is een reeks
administratieve en gerechtelijke procedures aan de gang om deze illegale
activiteiten een halt toe te roepen.92 Het is echter vooral een project voor
de bouw van een nieuwe productie-eenheid die de lokale gemeenschap
nachtmerries bezorgt.

92. Mondelinge vraag van M.
Disabato aan Milieuminister C. Tellier, over « de
situatie van de frigos van
Clarebout in Frameries »,
C.R.I.C. N°105 (2019-2020),
p.28.
93. Zie hierover de reportage
van TF1: «Deûlémont :
des taches de graisse
polluantes inquiètent les
habitants»,
30 juli 2019. Op 02/03/2021
geraadpleegd via https://
www.lci.fr/population/
deulemont-des-taches-de-graisse-polluantes-inquietent-les-habitants-2128385.html
94. Zie hierover RTBF, «Warneton: l’usine Clarebout
Potatoes a laissé de
l’huile dans la Lys»,
29 november 2017. Op
02/03/2021 geraadpleegd
via https://www.rtbf.be/
info/regions/hainaut/
detail_warneton-la-pollution-sur-la-lys-vient-elle-de-chez-clarebout-potatoes?id=9775807
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«Ik vernam het bestaan van het project via het journaal. Dat was in
januari 2019» vertelt Florence, lid van het collectief La Nature sans
Friture. «Een paar dagen later werd door de gemeente een eerste
voorafgaande informatiebijeenkomst georganiseerd. Ons werd verteld
dat Clarebout een nieuwe megafabriek zou gaan bouwen, om zo de
grootste producent ter wereld te worden. De bouw zou één jaar later van
start gaan, in januari 2020.”
Binnen enkele weken werd het collectief La Nature sans Friture gevormd
en kwamen we meer te weten over het project en de gevolgen ervan. «We
gingen naar de Clarebout-fabriek in Warneton om ze met eigen ogen te zien.
Ik herinner me... dat ik huilde. Ik zei tegen mezelf: hoe kun je het in je hoofd
halen om zo’n fabriek midden tussen de huizen te zetten?» De overlast is
ondraaglijk en is tot kilometers verder te voelen.
Allereerst is er de geuroverlast: «De dag dat ik naar Warneton ging,
hing er een vreselijke stank. Het ergste is niet de frituurgeur, maar
de rottingsgeur die ontsnapt uit de zuiveringsinstallaties voor
rioolwater. Afhankelijk van de wind, kun je die kilometers ver ruiken.”
Lawaai: «We werden uitgenodigd in het huis van een buurtbewoner
die meer dan een kilometer van de fabriek woonde, het was net
alsof ik op een snelweg zat.” Vetafzettingen: «De bewoners van de
dorpen Warneton en Deûlémont klagen over vetafzettingen op hun
auto’s en ramen».93 Waterverontreiniging: de aardappelindustrie
is waterintensief en produceert enorme hoeveelheden afvalwater.
«Uit rapporten blijkt dat Clarebout de Leie in Warneton vervuilt.94
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En hier in Frameries hebben we de lozing van industrieel afvalwater uit
de opslagloodsen al gefilmd. Dat doen ze nachts. Het afvalwater werd
rechtstreeks in de riolen geloosd. In principe kun je met industrieel
water niet zomaar doen wat je wilt. Maar het kan ze niet schelen. Als
ze gepakt worden, betalen ze de boetes, maar dat houdt ze niet tegen.”
Het niet-aflatende komen en gaan van de vrachtwagens: bij de fabriek
in Frameries zouden naar schatting zo’n 800 tot 1600 vrachtwagens per dag
langskomen.95 «En het houdt nooit op, want de fabriek werkt dag en nacht
door, zelfs op zondag.” «Tijdens een ontmoeting met de burgemeester
van Deûlémont (een klein dorpje net over de grens met Frankrijk, nvdr.),
zei hij ons: “Laat ze zich niet in jullie streek vestigen. Wanneer ze er
eenmaal gevestigd zijn, kunnen ze doen wat ze willen.” De naburige
gemeenschappen lieten niet met zich sollen. Sinds 2019 hebben de leden
van het collectief «La Nature sans Friture» al het mogelijke gedaan om de
overlast van het Clarebout-project aan de kaak te stellen:
• We hebben herhaaldelijk de gemeenteraad bijgewoond om onze lokale
vertegenwoordigers te ondervragen. In 2019 hebben we Sinterklaas
gebruikt om onze brief met eisen bij de burgemeester af te gaan geven.
• We hebben rondleidingen gegeven op de toekomstige site in Frameries
voor vertegenwoordigers op lokaal en gewestelijk niveau.
• We hebben petities georganiseerd voor een hoorzitting in het Waalse
Parlement.
• We hebben een symbolische begrafenisstoet georganiseerd voor onze
drie gemeentes.
• We hebben zelfs met een twintigtal mensen een actie gevoerd waarbij
we de politiekantoren hebben bezet. We slaagden erin om binnen te
dringen en weigerden te vertrekken. Ze hebben er onderhandelaars en
politie bijgehaald om ons eruit te krijgen.
• We hebben ook bewustmakingsactiviteiten georganiseerd om de
omwonenden te informeren met flyers, fotomontages, persartikelen
en theater.»
De strijd van deze lokale gemeenschappen is allesbehalve een NIMBYreactie (not in my backyard)96, maar maakt deel uit van een meer globale
strijd. Het collectief «La Nature sans Friture» maakt deel uit van het netwerk
«Occupons le terrain», dat een dertigtal burgerorganisaties verenigt die
een vergelijkbare strijd voeren om de natuurlijke hulpbronnen en het
algemeen welzijn te beschermen tegen schadelijke projecten.97 Afgezien
van de ernstige milieu- en gezondheidsproblemen voor de plaatselijke
bevolking moet worden gewezen op de gevolgen die het project, indien
het zou worden goedgekeurd, kan hebben voor het voedselsysteem in
België en elders in de wereld. De megafabriek van Frameries voorziet in
een maximale productiecapaciteit van 2.800 ton verwerkte producten
per dag98 (d.w.z. bijna een miljoen ton per jaar). Dit is een stijging met
ongeveer een derde van de huidige productie in België! Deze situatie
zou leiden tot een verdere sterke stijging van de vraag naar aardappelen
in België en Noord-Frankrijk. Een onhoudbare situatie die de druk op de
landbouwgrond en de schadelijke gevolgen voor het milieu alleen maar
zou verergeren. Een toename van de export van frieten zou bovendien de
concurrentie met kleinschalige boerinnen en boeren in andere delen van
de wereld opdrijven. Uiteindelijk zou dit het agro-industriële exportmodel
verder versterken en nefast zijn voor het model van kleinschalige, lokale
boerenlandbouw.99
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95. Schriftelijke vraag van
Jacqueline Galant aan
de Waalse minister van
Leefmilieu, Carlo Di
Antonio, 20 maart 2019.
Op 16 maart 2021 geraadpleegd via https://www.
parlement-wallonie.be/
pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&idd
oc=91672
96 Nimby is een acroniem voor «Not In My
BackYard». De term of
uitdrukkingen Nimby-effect, Nimby-syndroom,
worden over het algemeen
gebruikt om het verzet te
beschrijven van bewoners
tegen een plaatselijk project van algemeen belang,
waarvan zij menen dat het
hen zal schaden.
97. Occupons le terrain (2021),
« Manuel de résistance
aux projets inadaptés,
imposés et nuisibles ».
Geraadpleegd op
16/03/2021 via http://
occuponsleterrain.
be/wp-content/uploads/2021/02/2021_OLT_
web_final.pdf
98. Het project betreft een
verwerkingsfaciliteit
voor aardappelen (3 tot 4
productielijnen) met een
totale capaciteit van 2.300
ton frieten per dag, 400
ton specialiteiten per dag
en 100 ton aardappelvlokken per dag, alsook een
vriesinstallatie met grote
capaciteit. Zie parlementaire vraag van Jacqueline
Galant aan Carlo Di Antonio, Waals minister van
Leefmilieu, over « L’implantation de Clarebout
Potatoes à Frameries », 20
maart 2019. Op 16/03/2021
geraadpleegd via https://
www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&
iddoc=91672
99. Medor, «Mourir sous une
tonne de frites» onderzoek van de krant Medor,
24 februari 2021. Op
02/03/2021 geraadpleegd
via https://medor.coop/
nos-questions/des-fritesoui-mais-a-quel-prix/
episodes/mourir-sousune-tonne-de-frites/
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Met andere woorden, de processen in deze industrie worden steeds
meer geautomatiseerd, en er worden steeds minder banen geschept in
verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal. In het geval van de geplande nieuwe
fabriek in Frameries blijft het aantal aangekondigde banen (300) bijvoorbeeld
relatief beperkt in vergelijking met de investering (300 miljoen euro) en de
voorziene omvang van de productie. De 300 banen zullen niet van de ene dag op
de andere gecreëerd worden. Het zal eerder om 30 tot 40 banen per jaar gaan,
over een periode van tien jaar.100 Nieuwe werkgelegenheid in de industriële
sector moet ook worden afgewogen tegen het aantal landbouwbedrijven dat
elk jaar verdwijnt als gevolg van de industrialisering van de productieketen.

100.Bron: interview met een
lid van het collectief “La
Nature sans Friture”, 22
februari 2021.
101. France Info, « Clarebout-Potatoes : le témoignage accablant d’un
ancien salarié sur les
conditions de travail »,
1 november 2017. Op
03/03/2021 geraadpleegd
op: https://france3-regions.francetvinfo.fr/
hauts-de-france/nord-0/
wattrelos/clarebout-potatoes-temoignage-accablant-ancien-salarie-conditions-travail-1358057.
html
102. L’Avenir, « Clarebout
potatoes: fièvre de
Pontiac ou réaction aux
pesticides? », 4 augustus
2017. Geraadpleegd op
03/03/2021 via https://
www.lavenir.net/cnt/
dmf20170804_01037352/
clarebout-potatoes-fievre-de-pontiac-ou-reaction-aux-pesticides
103. Persbericht ABVV,
«Tragische dood van een
Clarebout-arbeider, voor
de 2e keer in anderhalf
jaar tijd», 27 oktober 2017.
Op 03/03/2021 ontleend
aan: https://www.horval.
be/nl/sectoren/voedingsnijverheid/actualiteit/
tragisch-overlijden-vaneen-werknemer-bij-clarebout-voor-de-tweedekeer-anderhalf-jaar-tijd
105. RTBF, « #Investigation:
des accidents graves, parfois mortels, dans les usines de frites surgelées »,
op 3 maart 2021. Geraadpleegd op 03/03/2021 via :
https://www.rtbf.be/info/
dossier/investigation/detail_investigation-des-accidents-graves-parfois-mortels-dans-les-usines-de-frites-surgelees?id=10709527
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Ook de kwaliteit van de gecreëerde banen vormt een probleem. De
aardappelindustrie is al regelmatig bekritiseerd omwille van de slechte
arbeidsomstandigheden en de hygiëne voor het personeel:101 lange
werktijden en nachtwerk, vuil, afval dat de vloeren vettig en glad maakt,
schimmel, niet-naleving van de veiligheidsmaatregelen, vergiftiging
van het personeel, enz.102 Deze omstandigheden leiden regelmatig tot
arbeidsongevallen. Volgens een onderzoek van RTBF heeft het Federaal
Agentschap voor Arbeidsrisico’s (Fedris) tussen 2015 en 2019 maar liefst
2.841 ongevallen vastgesteld in de sector, wat overeenkomt met 10,8% van
de incidenten in de hele voedingsindustrie.103 Soms leiden deze ongelukken
tot ernstige en blijvende letsels, of zelfs tot de dood van werknemers.104
Het arbeidsauditoraat van Henegouwen heeft verscheidene strafrechtelijke
onderzoeken ingesteld tegen verwerkende bedrijven. In de reportage van de
RTBF verklaart de hoofdauditeur na een onaangekondigde inspectie in een
fabriek in 2018: «Ik had het gevoel dat ik in een roman van Zola zat, (...).
Alsof ik me in een 19e eeuwse fabriek bevond. Waar de bescherming van
werknemers geen prioriteit is.»105 .
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Dit hoofdstuk belicht
de impact van COVID19 op de Belgische
aardappelsector
en het gebrek aan
veerkracht van het
gemondialiseerde
agro-industriële
systeem.
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DE GEVOLGEN VAN
COVID-19: EEN REUS OP
LEMEN VOETEN

4.1 EEN SECTOR DIE HARD GETROFFEN IS
DOOR DE CRISIS
De COVID-19-pandemie heeft het gebrek aan veerkracht van het
gemondialiseerde agro-industriële systeem aan het licht gebracht.106
In België is vooral de aardappelsector zwaar getroffen. Zodra de
gezondheiscrisis en de inperkingsmaatregelen van start gingen, kwam de
sector in grote moeilijkheden, met name de sectoren die gebaseerd zijn op
de grote uitvoer van verwerkte producten (frieten). Twee belangrijke redenen
verklaren deze moeilijkheden:
•
•

106. IPES-Food (2020),
«COVID-19 and the
crisis in food systems:
Symptoms, causes, and
potential solutions».
Geraadpleegd op
16/03/2021: https://www.
ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-19_CommuniqueEN(2).pdf
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het verstoren van internationale logistieke ketens, en
de sluiting van grote (fastfood)restaurantketens in België en in het
buitenland.
Anderzijds hebben de beperkende maatregelen in eerste instantie de
consumptie van aardappelen in de huishoudens sterk doen toenemen. De
aardappel heeft ook zijn status als basisvoedingsmiddel bij de bereiding van
maaltijden thuis enigszins herwonnen. Huishoudens hebben niet geaarzeld
om thuis zakken aardappelen in te slaan, met het oog op mogelijke tekorten
in de levering. Maar de versmarkt is slechts een (zeer) klein deel van de markt
voor de Belgische aardappelbedrijven, die gespecialiseerd zijn in de export
van diepgevroren producten. En de aardappelvoorraden voor deze kanalen
kunnen niet altijd naar de versmarkt worden verlegd.
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Ironisch genoeg viel de eerste lockdown (maart tot juni 2020) tijdens het
«nieuwe» aardappelseizoen (verse aardappelen aan het begin van het
seizoen), waarvan een groot deel in het buitenland wordt geproduceerd (zie
kader 5 - Nieuwe en biologische aardappelen: het gebrek aan belangstelling
van de Belgische aardappelindustrie). Dit leidde tot een absurde situatie.
Terwijl politici en media opriepen om Belgische aardappelen te eten107 , lagen
de schappen van de supermarkt vol met verse aardappelen uit Spanje, Israël
of Egypte.
Het resultaat: de sector kondigde in mei 2020 aan dat 750.000 ton aardappelen
onbruikbaar was. Het ging hoofdzakelijk om aardappelen op de vrije markt
en bestemd voor verwerking tot diepvriesproducten.
Als reactie op de crisis in de sector nam de overheid verscheidene
steunmaatregelen.

4.2 PROMOTIECAMPAGNES VOOR FRIETEN
Verschillende mediacampagnes werden georganiseerd om de consumptie
van frieten te bevorderen.
Reeds in april 2020 waarschuwde de secretaris-generaal van Belgapom
voor de moeilijkheden van de sector en moedigde hij de Belgen aan hun
frietconsumptie op te drijven: «Laten we allemaal twee keer frieten eten per
week, in plaats van één keer.»108
In mei 2020 werd een grote promotiecampagne «SOS Patat: Red de
aardappelen - Eet friet» gelanceerd in de media en op sociale media. De
campagne werd opgezet door Too Good To Go, een Deense start-up die een
mobiele applicatie heeft ontwikkeld voor het terugwinnen van onverkocht
voedsel uit supermarkten. De SOS Patat-campagne werd in samenwerking
met belangrijke spelers uit de Belgische aardappelsector opgezet.109 Ze
werd financieel gesteund door verschillende bedrijven uit de verwerkingsen retailsector, en door de overheid, via APAQ-W en VLAM.110 De campagne
nodigde de consumenten uit «diepgevroren aardappelproducten te kopen»
en ze ten minste twee tot drie keer per week te eten.111
Naast deze campagne lanceerde APAQ-W de wedstrijd «Selfrites» . Ze riep de
Walen opom 3 zakken diepvriesfriet te kopen en een selfie met hun aankoop
op sociale media te posten.112
Deze berichten roepen echter ernstige
vragen op met betrekking tot de
volksgezondheid. Hoewel de aardappel op
zich een gezond en voedzaam voedingsmiddel
is, is de buitensporige consumptie van
verwerkte aardappelproducten, met name
frieten, uiteraard slecht voor de gezondheid.
Deze boodschap is des te verrassender
tijdens de gezondheidscrisis, aangezien
bekend is dat zwaarlijvigheid en chronische
ziekten als gevolg van slechte voeding tot
de belangrijkste co-morbiditeitsfactoren
behoren die samenhangen met ernstige
vormen van infectie met het virus.113
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4.3 DONATIES AAN VOEDSELHULP
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn aardappelen geschonken aan
voedselhulporganisaties. De acties werden voorgesteld als een «win-winwin», waardoor het mogelijk werd:
•
•
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boeren te compenseren;
steun te bieden voor de voedselhulpsector, die geconfronteerd wordt met
een toevloed van aanvragen als gevolg van de sociale weerslag van de
gezondheidscrisis;
• voedselverspilling tegen te gaan door een deel van de voorraden weg te
werken.
In Vlaanderen heeft minister Crevits (Landbouw) een financieel akkoord
gesloten met Belgapom, zodat de sector wekelijks (gedurende een maand)
25 ton aardappelen wast en verpakt en ter beschikking stelt van de
voedselbanken.114
In Wallonië werd een soortgelijke actie uitgevoerd. Op initiatief van de
ministers Morreale (Sociale Actie) en Borsus (Landbouw) is een budget van
30.000 euro beschikbaar gesteld voor de donatie van 100 ton aardappelen.115
De financiële steun was als volgt verdeeld:
• 0,05 €/kg voor de producent
• 0,15 €/kg voor de verpakker (3 keer meer dan de producent)
• een vergoeding voor het transport
Deze operatie werd door de overheidsinstanties die er het initiatief toe hadden
genomen, als een groot succes beschouwd.116 Zakken verpakte aardappelen
vormden een nuttige aanvulling op de voedselpakketten in een tijd waarin de
voedselhulp onder zware druk stond.
Hoewel de voordelen van het initiatief in de context van de crisis worden
erkend, roept dit toch vragen op over de rol en de plaats van voedselhulp. In
de eerste plaats is de operatie, hoewel zij veel aandacht heeft gekregen in de
media, relatief beperkt gebleven in verhouding tot de hoeveelheden «geredde»
aardappelen (ongeveer 200 ton van de door de sector aangekondigde 750.000
ton). Ten tweede was deze actie, die werd voorgesteld als een actie van
solidariteit met de gezinnen die afhankelijk zijn van voedselhulp, ook een
actie van solidariteit met de agro-industrie. Aangezien de voorraden verse
aardappelen tijdens de lockdown geen afzetproblemen kenden, waren de
voedselhulpvoorraden hoofdzakelijk voorraden uit de verwerkende industrie.
De kwaliteit ervan is vanuit voedingsoogpunt dan ook niet ideaal. De operatie
past vooral in een visie van voedselhulp als een manier om de overschotten
van het agro-industriële systeem weg te werken. Zo worden mensen in
precaire situaties de vuilnisbak van de agro-industrie. Zoals de secretarisgeneraal van het Waals Netwerk voor de Bestrijding van de Armoede (RWLP)
in een opiniestuk in het tijdschrift Tchak! aankaart: «De voedselpakketten, de
Restos du cœur en andere sociale kruidenierswinkels die op voedselbanken
steunen, vormen een antwoord op een sociale noodsituatie. Maar is de
exponentiële ontwikkeling van dit recuperatiesysteem voor voedsel niet de
institutionalisering van een parallel circuit met voorwaardelijke toegang
tot voedsel voor de armen gebaseerd op de verspilling van de rijken en de
overschotten van de industriële voedselindustrie?»117
Om het hoofd te bieden aan structurele (voedsel)armoede, nog verergerd
door de gezondheidscrisis, bestaan er andere oplossingen, die meer respect
hebben voor de waardigheid van mensen.
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Geconfronteerd met de sociale noodsituatie als gevolg van de
gezondheidscrisis, heeft de Federatie van sociale diensten gepleit voor de
invoering van voedselbonnen als oplossing voor de toegenomen vraag. De
FDSS, die de humanitaire en solidaire aanpak in twijfel trok, verdedigde het
idee van een voedselbon: «als aanvulling op materiële hulp en om mensen die
afhankelijk zijn van sociale diensten (OCMW’s of verenigingen) in staat te
stellen boodschappen te doen zoals alle anderen in de winkels in hun buurt.
(...) Voedselbonnen zullen de verhoging van de sociale minimumuitkeringen
weliswaar niet vervangen, maar zij kunnen helpen om hierop te anticiperen.
Eén van de voordelen van een dergelijke bon is bovendien het recht om zelf te
kiezen welk voedsel je wil eten, wat nog te weinig het geval is voor mensen
die van sociale bijstand leven.»118
Op een meer structureel niveau wordt het idee van een sociale zekerheid voor
voedsel door een groeiend aantal deskundigen en organisaties verdedigd. Dit
universele systeem, gebaseerd op het sociale zekerheidsstelsel, heeft als doel
de verwezenlijking van het recht op voedsel voor iedereen te garanderen en
tegelijkertijd duurzamere voedselsystemen te bevorderen.119

4.4 VERGOEDING VOOR PRODUCENTEN
Sinds het begin van de crisis hebben de Vlaamse en Waalse ministers
samengewerkt om extra middelen vrij te maken voor de sectoren die in
België door de crisis getroffen zijn (met name aardappelen, suikerbieten, melk
en vlees) en om op Europees niveau steunmaatregelen te vragen.120
De Europese Commissie heeft ingestemd met de uitzonderlijke financiële
maatregelen (staatssteun) die Wallonië en Vlaanderen hebben genomen
voor hun aardappelproducenten. Zowel Vlaanderen als Wallonië hebben een
uitzonderlijk budget van 10 miljoen euro (in totaal 20 miljoen euro) aan
rechtstreekse steun ter beschikking gesteld van de aardappeltelers.121
De steun was bestemd voor producenten met een voorraad aardappelen
voor de vrije verkoop (vrije markt) die niet of tegen veel minder gunstige
voorwaarden dan op de gewone markt konden worden gebruikt (bijvoorbeeld
als veevoeder of biogas).
Bovendien was, volgens informatie van sommige leden van het Europees
Parlement, extra EU-steun ten belope van 13 miljoen euro gepland.122
Deze compensatie is zeker welkom voor de aardappeltelers, die reële schade
hebben geleden. Het roept echter vragen op over de politieke keuzes die
worden gemaakt bij de opbouw van een post-COVID-wereld . Voor velen heeft
de COVID-19-crisis aangetoond hoe dringend het is om voedselsystemen
te herlokaliseren en een agro-ecologische transitie te bewerkstelligen.123
In plaats van de landbouwers alleen maar te compenseren (in afwachting van
een herstel van de markt), hadden deze middelen gebruikt kunnen worden om
de landbouwers te helpen de overstap te maken naar andere voedselsystemen
en naar een duurzamer landbouwmodel.
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TOT BESLUIT:
VERANDERING VAN
PARADIGMA

Met deze studie hebben we de uitdagingen voor de Belgische aardappelsector
uitgelicht. De evolutie van de sector in de laatste 30 jaar is een toonbeeld van
de ongerijmdheden in het dominante industriële agrovoedselmodel.
In het eerste hoofdstuk gingen we kort in op de geschiedenis van de aardappel
en haar reis vanuit het Andesgebergte tot op ons bord. We toonden aan hoe
de aardappel één van ‘s werelds vier basisvoedingsmiddelen is geworden. De
aardappelteelt heeft zich in ons land bijzonder goed ingeplant, en de «patat»
verwierf een centrale plaats in het Belgische culinaire erfgoed. Wij toonden
eveneens aan dat de aardappel als verenigend symbool is gebruikt in de
recente geschiedenis van de boerenstrijd in België.
In het tweede hoofstuk toonden we hoe deze boerenteelt is veranderd
door de neoliberale mondialisering en de agrobusiness. We beschreven hoe
de sector zich snel heeft geïndustrialiseerd en (verregaand) gespecialiseerd
in de export van diepvriesproducten (voornamelijk frieten). Dit hoofdstuk
wierp eveneens een licht op de verschillende socio-technische hefbomen
(landbouwbeleid, internationale handel, lobbying, onderzoek) die het
huidige model vergrendelen en de noodzakelijke agro-ecologische transitie
verhinderen.
In het derde hoofdstuk analyseerden we de gevolgen van de industrialisering
van de Belgische aardappelteelt: druk op de landbouwgronden, onderwerping
van de boerenwereld; afbraak van het milieu en gezondheidsrisico’s. Het zijn
de boeren en boerinnen en de gemeenschap die deze gevolgen en de hieraan
verbonden kosten ondergaan, terwijl de agrobusiness de zakken vult met
kortetermijnwinsten.
STUDIE 2021
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In het vierde hoofdstuk tenslotte, analyseerden we de impact van de COVID19-pandemie op de sector. De gezondheidsmaatregelen en de lockdowns
raakten de frietensector bijzonder hard, daar deze extreem afhankelijk is van de
export en van de caterings- en fastfoodmarkt. Als reactie op de ineenstorting
van de sector sprongen de autoriteiten volop in de bres om de industrie en de
producenten te ondersteunen. Waardevolle publieke middelen, die gebruikt
hadden kunnen worden om de agro-ecologische transitie te versnellen.
De aardappelsector is een toonbeeld van de impasse waarin het agro-industriële
model ons leidt. Als besluit doen we geen aanbevelingen speciaal voor de
aardappelsector, maar roepen we op tot een echte paradigmaverandering
van de voedselsystemen. Om de huidige uitdagingen van de voedselsystemen
het hoofd te kunnen bieden, moeten we van referentiekader veranderen.
We stellen daarom vier conceptuele kaders voor die de overheden moeten
re-oriënteren in hun beleid rond voedselsystemen.
•

•

Maak van voeding een gemeenschappelijk goed. De neoliberale
mondialisering heeft voedsel gereduceerd tot handelswaar. Voedsel, dat
eerst een lokaal, gemeenschappelijk goed was, is met de tijd private en
transnationale handelswaar geworden. Deze visie is echter geen fataliteit.
Het is mogelijk om voedsel in haar statuut van gemeenschappelijk
goed te herstellen en nieuwe denk- en reguleringskaders te openen.124
Als gemeenschappelijk goed moet voedsel verbonden worden aan haar
ecologische, sociale en culturele dimensies. De wijze waarop voedsel wordt
geproduceerd, verwerkt en geconsumeerd mag niet worden overgelaten
aan de regels van de markt, maar moet collectief bepaald worden door
de burger (boeren en boerinnen incluis). Dit collectieve beheer kan
bijvoorbeeld uitgeoefend worden in voedselbeleidsraden. Als eerste stap
zou men een uitzondering moeten maken voor voedsel en landbouw in de
vrijhandelsakkoorden en deze eruit halen.
Maak werk van het recht op voedzaam voedsel. De verpletterende
markteconomie onthief de staten in hun plicht om het recht op voedzaam
voedsel te garanderen. Nochtans ondertekende België het internationale
verdrag rond economische, sociale en culturele rechten, waaronder het
recht op voedsel (art.11) en moet dit recht daarom respecteren, beschermen
en garanderen. Het recht op voedsel wordt omschreven als volgt:
«Het recht om op regelmatige, permanente en niet beperkende wijze,
rechtstreeks of door aankoop, toegang te hebben tot kwantitatief en
kwalitatief geschikt en voldoende voedsel, in overeenstemming met de
culturele tradities van de gemeenschap waar de consument toe behoort,
en dat bijdraagt aan een fysiek en mentaal, individueel en collectief
verrijkend leven, vrij van angst.»125

De verplichtingen van het recht op voedsel gaan veel verder dan de waarborg
op een minimumrantsoen aan voedsel: ze roepen de staten op om holistische
strategiën uit te werken voor alle voedselsystemen samen om kwaliteitsvoedsel
te kunnen waarborgen voor iedereen. Om de staten te helpen om aan hun
plichten tegemoet te komen, werden hierover richtlijnen uitgeschreven.126
Bovendien formuleerden in de afgelopen 20 jaar , 4 opeenvolgende Speciale
Rapporteurs van de Verenigde Naties voor het recht op voedsel nuttige
aanbevelingen aan de staten. Zo brachten de Speciale Rapporteurs de impact
van het agro-industriële model op het genot van het recht op voedsel onder de
aandacht, en pleitten ze ervoor de activiteiten van de agrovoedselbedrijven
te reguleren.
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Hun aanbevelingen gaan over uiteenlopende domeinen: onder meer de toegang
tot grond127; pesticiden128; toeleveringsketens129; voeding en reclame130;
internationale handel131 . Sinds 2011 schaarden de drie opeenvolgende Speciale
Rapporteurs voor het recht op voedsel zich bovendien nadrukkelijk achter de
transitie van de industriële landbouw naar de agro-ecologie.132
•
Maak werk van de agro-ecologische transitie. Al meer dan 15 jaar wordt
agro-ecologie verdedigd door boerenbewegingen en hun aanhangers. Het
staat voor een waarachtige paradigmaverandering van de voedselsystemen.
Eerder dan een specialistische, technowetenschappelijke visie op de
dominantie van de natuur staat agro-ecologie een globale benadering
voor van de agrovoedselsystemen, in harmonie met de ecosystemen en
met respect voor de mens. Ze imiteert zo goed mogelijk de ecologische
en biologische processen om productiemethodes te ontwikkelen die
zich baseren op de positieve interactie tussen de elementen van de
ecosystemen en om zich te ontdoen van externe inputs uit fossiele
energiebronnen (pesticiden, meststoffen, machines). Agro-ecologie is
zowel een wetenschap als een verzameling van agronomische praktijken
en een sociale beweging.133 Agro-ecologie is het beste bestaande
alternatief op het agro-industriële model, om het hoofd te bieden aan
de huidige uitdagingen van de voedselsystemen. Zoals een recent advies
van het Europees Comité van de Regio’s eraan herinnert: «Agro-ecologie
biedt het goede antwoord op de talrijke uitdagingen waar wij mee worden
geconfronteerd: we moeten onze landbouw koolstofvrij maken, de
biodiversiteit in ere herstellen, de grond weer vruchtbaar maken en onze
bedrijfen sociaal en economisch veerkrachtiger maken. Zo zorgen we
ervoor dat iedereen toegang heeft tot gezond en lokaal voedsel. Omdat
agro-ecologie zich baseert op een netwerk van kleine en middelgrote
bedrijven, kan deze bovendien een centrale rol spelen in de heropleving
van plattelandsstreken in heel de Europese Unie.»134
• Respecteer de rechten van de boeren en boerinnen. Als reactie op de
systematische discriminatie en geweldplegingen op boeren en boerinnen
over de hele wereld, keurden de Mensenrechtenraad en de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties met grote meerderheid van de staten
de verklaring goed voor de rechten van boerinnen, boeren en andere op
het platteland werkzame personen (UNDROP, 2018).135 Deze verklaring
betekent een grote overwinning voor de boerenbewegingen, na meer dan
20 jaar strijd voor de erkenning van hun rechten. De verklaring herbevestigt
een reeks fundamentale mensenrechten (recht op leven, op voedsel, op
werk, op vrije meningsuiting en vereniging, enz.) en benadrukt dat de
staten een aangepaste bescherming van deze rechten moeten voorzien
voor boeren en boerinnen. De verklaring houdt eveneens specifieke
rechten voor het boerenleven in, zoals recht op grond en op natuurlijke
bronnen; recht op zaden; recht op biologische diversiteit en op een
gezond milieu. De verklaring draagt op die manier bij tot een waarachtige
paradigmaverandering van de voedselsystemen. Ze verankert boeren en
boerinnen aan hun grond en verbindt hun fundamentele rechten met de
vrijwaring van de natuurlijke bronnen waar zij van afhangen.
De conceptuele kaders en hulpmiddelen om van paradigma te veranderen
en de voedselsystemen te transformeren zijn er. Rest ons om deze door te
drukken, tegen de weerstand van de agro-industrie in.
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be/294025/article/2020-04-12/le-covid-19-montre-lurgence-derelocaliser-des-maintenant-les-systemes
Le Soir, « A Frameries, l’usine à frites boit la tasse », le 20 maart
2019. Geraadpleegd op 09/02/2021 via https://plus.lesoir.be/213367/
article/2019-03-20/frameries-lusine-frites-boit-la-tasse
Le Soir, « Pourquoi faudrait-il manger deux fois plus de frites qu’avant ? »,
28 april 2020. Geraadpleegd op 05/02/2021 via https://sosoir.lesoir.be/
pourquoi-faudrait-il-manger-deux-fois-plus-de-frites-quavant
Le Vif, « KUL : une chercheuse licenciée devant le tribunal du travail », le
26 septembre 2011. Geraadpleegd op 05/02/2021 via https://www.levif.be/
actualite/belgique/kul-une-chercheuse-licenciee-devant-le-tribunal-dutravail/article-normal-156645.html
Made in West-Vlaanderen, « Clarebout Potatoes grote Trends gazelle », 21
februari 2016. Geraadpleegd op 16/03/2021 via https://www.made-in.be/
west-vlaanderen/clarebout-potatoes-grote-trends-gazelle/
Médiacité, « Bio, fraîche ou en filet : ce que cache une ‘belle patate’ », 19
februari 2021. Geraadpleegd op 09/03/2021 via https://www.mediacites.
fr/enquete/lille/2021/02/19/bio-fraiche-ou-en-filet-ce-que-cache-unebelle-patate/?
Médor, « Mourir sous une tonne de frites », enquête du journal Médor,
24 februari 2021. Geraadpleegd op 02/03/2021 via https://medor.coop/
nos-questions/des-frites-oui-mais-a-quel-prix/episodes/mourir-sousune-tonne-de-frites/
Médor, « Un sol qui s’effrite », 18 februari 2021. Geraadpleegd op
16/03/2021 via https://medor.coop/nos-questions/des-frites-oui-mais-aquel-prix/episodes/un-sol-qui-seffrite/?full=1
Ne soyez pas dupes ! La société civile dit NON à l’ « agriculture
intelligente face au climat » et exhorte les décideurs à soutenir
l’agroécologie », Déclaration conjointe de 350 organisations de la société
civile, september 2015. Geraadpleegd op 09/03/2021 sur https://www.
cidse.org/wp-content/uploads/2015/09/GACSA_statement_FINAL_FR_
without_signatures.pdf
RTBF, « Une action symbolique à Ath pour la défense des terres
agricoles », 15 april 2018. Geraadpleegd op 16/03/2021 sur : https://www.
rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_une-action-symbolique-a-ath-pourla-defense-des-terres-agricoles?id=9893382
RTBF, « SOS patat: une campagne pour limiter le gaspillage des pommes
de terre belges », 25 mei2020. Geraadpleegd op 05/02/2021 via https://
www.rtbf.be/info/societe/detail_sos-patat-une-campagne-pour-limiterle-gaspillage-des-pommes-de-terre-belges?id=10508489
RTBF, « #Investigation sur le secteur de la pomme de terre: Clarinval
introduit une requête auprès de l’Autorité de la concurrence », le 4
maart 2021. Geraadpleegd op 05/03/2021 via https://www.rtbf.be/
info/belgique/detail_investigation-sur-le-secteur-de-la-pomme-deterre-clarinval-introduit-une-requete-aupres-de-l-autorite-de-laconcurrence?id=10711622
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RTBF, « #Investigation: des accidents graves, parfois mortels, dans les
usines de frites surgelées », le 3 maart 2021. Geraadpleegd op 03/03/2021
via https://www.rtbf.be/info/dossier/investigation/detail_investigationdes-accidents-graves-parfois-mortels-dans-les-usines-de-fritessurgelees?id=10709527
RTBF, « Clarebout va s’installer à Frameries et créer 300 emplois », 15
januari 2019. Geraadpleegd op 03/03/2021 via https://www.rtbf.be/info/
regions/hainaut/detail_clarebout-va-s-installer-a-frameries-et-creer-300emplois?id=10118620
RTBF, « Warneton: l’usine Clarebout Potatoes a laissé échapper de l’huile
dans la Lys », 29 november 2017. Geraadpleegd op 02/03/2021 via https://
www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_warneton-la-pollution-sur-lalys-vient-elle-de-chez-clarebout-potatoes?id=9775807
Tchak, « Les personnes précarisées sont la poubelle de l’agro-industrie »,
29 april 2020. Geraadpleegd op 08/02/2021 via https://tchak.be/index.
php/2020/03/23/les-personnes-precarisees-sont-la-poubelle-de-lagroindustrie/
TF1 : « Deûlémont : des taches de graisse polluantes inquiètent les
habitants », 30 juli 2019. Geraadpleegd op 02/03/2021 via
Trends Tendances, « Mission économique en Chine: Belgapom veut
apprendre aux Chinois à aimer les frites (et à en manger) », 19 november
2019. Geraadpleegd op 16/03/2021 : https://trends.levif.be/economie/
entreprises/mission-economique-en-chine-belgapom-veut-apprendreaux-chinois-a-aimer-les-frites-et-a-en-manger/article-normal-1217965.
html?cookie_check=1575630792
Université de Gand, « Notification d’une demande d’essai en champ
OGM : Dossier Public ». Belgium Biosafety Server (B/BE/10/V1) - Fiche
d’information destinée au public. Geraadpleegd op 04/02/2021 via
https://www.biosafety.be/content/bbe10v1
VILT, « Braziliaanse antidumping heffing voor Europese frieten », 17
februari 2017. Geraadpleegd op 16/03/2021 : https://vilt.be/nl/nieuws/
braziliaanse-antidumping-heffing-voor-europese-frieten
Wallonie, « l’érosion ». Geraadpleegd op 02/02/2021 sur : https://sol.
environnement.wallonie.be/home/sols/autres-menaces/erosion.html
Wilfried magazine, « La frite belge, ses subsides et ses dégâts : Enquête
chez les magnats de la croquette », maart 2021. Geraadpleegd op
14/03/2021 via https://www.wilfriedmag.be/les-cowboys-de-la-frite-etles-methodes-douteuses-subsidiees-par-la-region-wallonne/
WTO, « Dispute settlement : Colombia — Anti-Dumping Duties on
Frozen Fries from Belgium, Germany and the Netherlands », DS591.
Geraadpleegd op 16/03/2021 : https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/cases_e/ds591_e.htm
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