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De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.08 uur en voorgezeten door de heer Stefaan 
Van Hecke.
La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 08 et présidée par M. Stefaan Van Hecke.

De voorzitter: De eerste vraag, nr. 55025639C, is van de heer Gillissen. Hij is niet aanwezig. We gaan dus 
over naar de tweede vraag, nr. 5502591C, van de heer De Caluwé. De derde vraag, nr. 5502603C, van 
mevrouw Dierick gaat over hetzelfde onderwerp. Zij kan echter niet aanwezig zijn en zal het antwoord dan 
wel lezen.

01 Vraag van Robby De Caluwé aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, 
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De oprichting van een taskforce 
over de impact van de oorlog in Oekraïne op de agrovoedingsketen" (55025911C)
01 Question de Robby De Caluwé à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et 
Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La création d'une taskforce 
sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la chaîne agroalimentaire" (55025911C)

01.01  Robby De Caluwé (Open Vld): Mijnheer de minister, de oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen. Hij 
heeft zeker ook een impact op onze voedselstrategie en op onze landbouwsector. De energieprijzen stijgen, 
maar hetzelfde geldt voor de graanprijzen: de prijzen van tarwe, maïs en gerst. De prijzen van dierenvoer, 
die sowieso al aan een serieuze stijging onderhevig waren, gaan nu opnieuw de hoogte in. Bovendien heeft 
de crisis in Oekraïne een directe impact op de seizoensarbeid in ons land, aangezien 1.750 van de 67.000 
seizoenarbeiders uit Oekraïne komen.

Om de impact op de hele agrovoedingsketen van nabij op te volgen, hebt u besloten een taskforce in het 
leven te roepen, wat wij uiteraard toejuichen. Het was de Boerenbond die aandrong op een dergelijk 
initiatief. De taskforce wil kort op de bal spelen, wat de impact op de agrovoedingsketen betreft.

Ik heb een hele reeks vragen, mijnheer de minister.

Wat is de precieze opzet? Wat is het statuut van de taskforce? Hoeveel leden zal die tellen? Wordt er een 
officiële voorzitter aangeduid? Welke concrete output wordt van de taskforce verwacht?
Zullen alle schakels van de agrovoedingsketen hierin vertegenwoordigd worden? Zullen ook de deelstaten 
bij de taskforce betrokken worden? Wie bepaalt welke mensen in de taskforce zullen zetelen? Voor hoelang 
zal de taskforce worden opgericht? Met welke frequentie zal die samenkomen? Op wiens initiatief? Wordt er 
in een werkingsbudget voor de taskforce voorzien?

01.02 Minister David Clarinval: Mijnheer De Caluwé, ik kan u aankondigen dat ik samen met collega 
Dermagne morgen, 29 maart, een vergadering organiseer voor de oprichting van een taskforce Oekraïne. 

Op deze vergadering zijn stakeholders uitgenodigd uit de vele sectoren die de gevolgen van de situatie in 
Oekraïne ondervinden. Daarnaast worden ook de gewestelijke ministers van Landbouw en alle betrokken 
administraties uitgenodigd. 



De bedoeling is de drijvende krachten van het land bijeen te brengen om de nodige informatie te verzamelen 
en te luisteren naar de economische bezorgdheden van de sectoren in verband met het conflict in Oekraïne 
en de gevolgen daarvan voor de grondstoffen en de goederen- en dienstenmarkten op het gebied van de 
agrovoeding. 

Het doel zal er in het bijzonder in bestaan te anticiperen op de economische gevolgen van het conflict, 
strategieën te ontwikkelen en de nodige actieplannen uit te werken. Het is uiteraard de bedoeling om snel 
met de werkzaamheden te beginnen, want de stijging en de grote volatiliteit van de prijzen van 
landbouwgrondstoffen, de zorgen in verband met de onderbrekingen in de voorziening van sommige van die 
grondstoffen, de inflatie van de meststof- en energieprijzen en de directe of indirecte gevolgen van de 
economische sancties tegen Rusland leiden tot veel onzekerheid en bezorgdheid bij de markt–deelnemers 
in de Belgische agrovoedingssector.

Tijdens de vergadering zal er een eerste rondvraag worden gehouden om iedereen de gelegenheid te geven 
zijn bezorgdheden te formuleren. Er zal ook een werkmethode worden bepaald. Daarna zal een concreet 
plan van aanpak uitgewerkt worden. 

Het kernkabinet van 14 maart 2022 heeft de Nationale Bank van België opgedragen een analyse te maken 
van de economische impact van de oorlog in Oekraïne. De agrovoedingssector maakt hier ook deel van uit.

Wat de voedselveiligheid betreft, zijn de Europese normen streng. Daardoor zijn producenten in andere 
delen van de wereld, zoals Brazilië en de Verenigde Staten, zeer vaak niet in staat om aan deze normen te 
voldoen. Ze zouden een alternatieve bevoorradingsbron kunnen zijn, maar ze kunnen niet garanderen dat 
aan deze Europese normen wordt voldaan. Als er tijdelijk van de normen moet worden afgeweken, moet dat 
op het Europese niveau gebeuren en niet op het nationale niveau.

Het FAVV, de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid zijn op de hoogte van het mogelijke tekort aan 
bepaalde ingrediënten op korte termijn ten gevolge van de problematiek in Oekraïne. De impact hiervan op 
de etikettering van levensmiddelen werd reeds besproken met de sector. Samen de sectorfederaties wordt 
een inventarisatie van het probleem gemaakt, zodat ook de Europese Commissie geïnformeerd kan worden 
over de impact in België.

Producten komen vaak in verschillende lidstaten op de markt en de regelgeving betreffende de etikettering 
werd in het verleden op Europees niveau geharmoniseerd. Alle betrokken partijen zijn daarom ook 
voorstander van een geharmoniseerde aanpak op Europees niveau bij eventuele afwijkingen van de 
etikettering van de levensmiddelen. Zij zullen hierop aandringen bij de Europese Commissie.

Sierteeltproducten dienen voor export te voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van bestemming, 
die werden vastgelegd om te voorkomen dat schadelijke organismen via de zending worden binnengebracht 
op het grond–gebied van het land van bestemming. Via het fytosanitaire certificaat dient de bevoegde 
overheid van het exporterende land te bevestigen dat de planten voldoen aan deze vereisten. Voor de 
fytosanitaire eisen baseert het FAVV zich op de wetgeving die door de bevoegde overheid van Oezbekistan 
ter beschikking wordt gesteld op haar website. De eisen verschillen naargelang van de plantensoort en de 
aard van de planten die worden geëxporteerd. Voor elke zending wordt in opvolging van een vraag voor 
afgifte van een fytosanitair certificaat nagegaan of voor de planten in de zending voldaan is aan deze 
vereisten. Uit de analyse kwam naar voren dat het fytosanitaire certificaat voor de zendingen in kwestie niet 
kon worden afgeleverd. Het FAVV tracht via contacten met de bevoegde overheid van Oezbekistan alsnog 
tot een oplossing voor de betrokken zendingen te komen.

01.03  Robby De Caluwé (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord, en vooral ook voor 
uw initiatief en voor de snelheid waarmee u handelt. De landbouwsector staat, zoals ik al regelmatig 
aankaartte, onder zware druk. Ik maak mij daar grote zorgen over.

Ik juich dan ook uw initiatieven toe voor een meer gecoördineerde aanpak van deze crisis, samen met onder 
anderen uw collega Dermagne.

Zoals u terecht aankaartte, is dit een probleem dat men internationaal moet aanpakken. Ik meen dat het 
primordiaal is dat onze landbouw- en voedingssector kunnen beschikken over voldoende grondstoffen en 
dergelijke meer. Daarvoor zullen wij zeker en vast de bijkomende steun van Europa nodig hebben.



Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Aldus heeft ook mevrouw Dierick een antwoord gekregen, haar vraag nr. 55026031C vervalt. 
De vragen nrs. 55026176C en 55026259C van mevrouw Depraetere worden uitgesteld. De heer Gillissen is 
nog steeds niet aanwezig, zijn vraag nr. 55025639C vervalt dus. Ook de vragen nrs. 55025671C van 
mevrouw Bonaventure en 55026178C van mevrouw Reuter, aan mevrouw De Bleeker, worden uitgesteld.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.19 uur.
La réunion publique de commission est levée à 14 h 19.
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