Ceres en Tricol’OR
onderschrijven het label
‘Prix Juste’ om landbouwers
een eerlijke graanprijs
te garanderen

Pierre Vercruysse
landbouwer, Ferme du
Marais in MontigniesLez-Lens

Ricardo Pacico
Marketing Manager bij
Walagri, leverancier
van landbouwbenodigdheden, maar
ook een belangenvereniging die de
landbouwers helpt om
de juiste beslissingen
te nemen.

Mede onder invloed van de COVID-situatie,
hebben Belgische consumenten steeds meer oog
voor duurzaamheidsthema’s als biodiversiteit en
het gebruik van meststoffen, de juiste prijs en het
lokale aspect van hun voedsel. Traceerbaarheid
en een juiste, eerlijke prijs voor de producenten
zijn aspecten waar Ceres al jaren werk van maakt.
Zo onderschrijft Ceres het ‘Prix Juste’-label.
Producten met het label ‘Prix Juste’ zijn
steeds vaker te vinden op boerderijen en in
supermarkten in Wallonië. Het label slaat dus niet
alleen bij producenten maar ook bij consumenten
aan. Wij gingen met Pierre Vercruysse en Ricardo
Pacico aan tafel zitten:

WAT IS EIGENLIJK ‘PRIX JUSTE’?
Ricardo Pacico, Marketing Manager bij Walagri: “‘Prix Juste’
is een label dat de consument in staat stelt om makkelijk die
producten te identificeren waarvoor landbouwers een eerlijke
prijs krijgen. Deze prijs werd bepaald door het ‘Collège des
Producteurs’ (de schakel tussen de producenten, overheid en
leden uit de sector).
Bij de erkenning van dat label hoort een lastenboek. De naleving
daarvan is een voorwaarde voor de toekenning van het label,
zodat de boer gegarandeerd een eerlijke vergoeding krijgt - in
verhouding met zijn gemaakte investeringen.”
Pierre Vercruysse: “Een juiste prijs is voor mij een prijs die een
eerlijke en billijke vergoeding biedt voor de kosten en het werk dat
wij als landbouwers investeren in de productie en levering van
onze gewassen …”
Ricardo Pacico, Marketing Manager: “Maar ‘Prix Juste’ gaat over
méér dan alleen maar de prijs die betaald wordt voor de gewassen
en het werk. Het gaat ook om duurzaamheid, het helpen van de

“Maar ‘Prix Juste’ gaat over méér
dan alleen maar de prijs die
betaald wordt voor de gewassen
en het werk.”
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boer en producenten met alle technische aspecten en het
garanderen van het charter en de traceerbaarheid van de
producten.”
Pierre Vercruysse: “Het gaat ook over de duurzaamheid van de
afspraken zélf. Het is niet prettig om telkens opnieuw in vraag
gesteld te worden, jaar na jaar opnieuw te moeten onderhandelen
en nieuwe afspraken te moeten maken op het scherp van de snee.
Het gaat om wederzijds respect en vertrouwen tussen afnemer en
producent. En met Ceres maken we nu zo’n afspraken.”

WAT HOUDEN DIE AFSPRAKEN PRECIES IN, OP HET VLAK
VAN PRIJS, BIJVOORBEELD?
Pierre Vercruysse: “Wel, in ons geval betekent dat dat we een prijs
afspreken voor de komende drie jaar. Afspraken over de prijs, en
tegelijkertijd ook afspraken over de kwaliteit van het graan dat we

leveren. Dat moet uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het graan voor de Tricol’OR bloem, bijvoorbeeld, moet een
bepaald percentage aan proteïnen bevatten. Er zijn ook boeren
die géén vaste prijs willen afspreken, en liever inspelen op de
marktprijs. Maar ikzelf vind dit een hele fijne manier van werken.
Het is een commitment dat het beste uit de beide partijen naar
boven brengt. Al is het ook wel spannend, want het is de eerste
keer dat ik op deze manier werk.”

TRACEERBAARHEID IS OOK EEN VAN DE BASISWAARDEN
VAN HET LABEL. WAT VIND JE DAARVAN?
Pierre Vercruysse: “Traceerbaarheid is de basis van elke
kwaliteitscontrole, dus dat is een bouwsteen voor elke eerlijke
afspraak tussen producent en afnemer, vind ik.”

EN WAT IS VOOR U DE BELANGRIJKSTE MEERWAARDE
VAN HET ‘PRIX JUSTE’ LABEL?
Pierre Vercruysse: “Wat ik daarnet beschreef: jezelf niet telkens
opnieuw moeten verantwoorden. Ons vak is erg arbeidsintensief
en vraagt veel toewijding. Dan voelt het goed aan om samen te
werken als gelijkwaardige partners, eerder dan als twee partijen
die vaak tegenover elkaar staan en waarbij een van beide steeds
weer het onderste uit de kan wil halen. Voor aardappelen of
groenten en fruit, bijvoorbeeld, komen boeren soms niet eens aan
een break-even tarief …”

“Traceerbaarheid
is de basis van elke
kwaliteitscontrole.”
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DENK JE DAT EEN LABEL ALS ‘PRIX JUSTE’ BIJ HET
GROTE PUBLIEK MEER BEWUSTZIJN ZAL CREËREN OVER
DE ARBEID EN KENNIS DIE IN ONS DAGELIJKS BROOD
KRUIPEN, EN DAT DAAR EEN FAIRE PRIJS MOET VOOR
BETAALD WORDEN?
Pierre Vercruysse:“Ik mag het hopen. Ik denk dat we stilaan op de
goede weg zijn. Duurzaamheid, korte keten, lokale producenten,
daar zijn toch steeds meer consumenten mee bezig, dus ik denk
dat daar steeds meer draagvlak voor is.”

IS HET BEROEP VAN LANDBOUWER STERK VERANDERD,
DE VOORBIJE JAREN?
Pierre Vercruysse: “Zeker. Innovaties spelen bijvoorbeeld een
steeds belangrijker rol om kostenefficiënt te kunnen werken.
Om meer te kunnen doen met minder handen. Innovatie is de
toekomst, maar innovaties vragen ook investeringen.”
Ricardo Pacico: “Vandaag worden landbouwers onder meer ook
geholpen door nieuwe, en specifiek voor hen ontworpen digitale
tools. Die technologische ondersteuning is belangrijk omdat
landbouwbedrijven die gewassen verbouwen, groter worden,
terwijl het aantal mensen dat er werkt niet toeneemt. Maar niet
alle innovaties zijn technologisch. Eigenlijk is ‘Prix Juste’ òòk
een innovatie.”

“Technologische ondersteuning is
belangrijk omdat landbouwbedrijven
die gewassen verbouwen, groter
worden, terwijl het aantal mensen
dat er werkt niet toeneemt.”

DE 15 ELEMENTEN DIE DE TOEKENNING VAN HET
LABEL ‘PRIX JUSTE’ BEPALEN.
Het lastenboek dat de toekenning van het label
‘Prix Juste’ bepaalt, beschrijft vijftien factoren
die bepalend zijn. Dit zijn ze:
Bestaan, beschrijving en identificatie van het merk,
de producten en de operators
Identificatie van de producentengroep
Democratisch bestuur van de producentengroep
Organisatie van de productie binnen de producentengroep
Gecoördineerd prijsbeleid binnen de producentengroep
De prijs wordt bepaald door de productiekosten
De prijs wordt bepaald door de kwaliteit
Korte betalingstermijn
Een contract dat de afspraken tussen de producent
en zijn eerste koper formaliseert
Traceerbaarheid van producten
Oorsprong van producten
Duur van de opdracht
Onafhankelijkheid van producenten
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