Activiteitsverslag 2017

Na een desastreuze campagne 2016/17 zowel kwantitatief als kwalitatief, hebben we in 2017 een
normale oogst gekend. De aanhoudende droogte in het voorjaar had enige ongerustheid gezaaid, doch
de stelling dat een droog jaar een graanjaar is werd nogmaals bevestigd. Het gecollecteerde volume
steeg met 25 à 30 % tegenover de vorige oogst. Ondanks een areaalinkrimping van 7% steeg de
graanproductie exclusief korrelmaïs met 31 % tegenover het voorgaande jaar en zat de nieuwe oogst
3% boven het vijfjaarlijkse gemiddelde. De tarwe- en gerstproductie lagen respectievelijk 28% en 19%
hoger dan de oogst van 2016. De spelt kende een met een areaaluitbreiding van 49 % en een productie
van 131.861 ton 2,5 keer groter dan oogst 2016, maar toch nog 39 % lager dan de recordoogst van
2015.
Op kwaliteitsvlak waren er, zoals in de omringende lidstaten, weinig of geen problemen waardoor het
prijsverschil tussen de verschillende kwaliteiten tarwe uiterst gering was.
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Gerst en maïs kenden een lagere start na de oogst tegenover de vorige campagne. De tarweprijs was
dalend naar december terwijl de gerst de omgekeerde tendens vertoonde en zich op hetzelfde niveau
van de tarwe bevindt.
In totaal hadden we vanaf 1 augustus 2017 tot 13 juni 2018 1 440 476 bezoekers op onze website of
nogmaals 6% meer dan over dezelfde periode vorige campagne. Nogmaals een bewijs dat onze
indicatieve prijszetting nauwgezet opgevolgd wordt. De drukst bezochte maanden met pieken tot 8000
bezoekers per dag waren de maanden maart en mei 2018.
1. Ontvangstvoorwaarden oogst 2017
Buiten een kleine verhoging van de droogkosten werden de ontvangstvoorwaarden oogt 2017 niet
aangepast. Bij de indicatieve prijszetting werd besloten in overleg met de landbouworganisaties een
prijsverschil te maken tussen Vegaplan-gecertificeerd en niet-gecertificeerd graan van 5€/ton. Dit om
de landbouwers aan te zetten zich te laten certificeren. Ze krijgen echter de tijd om zich te laten
certificeren tot eind 2018 om aldus de korting terug te krijgen.

2. Bemonsteringsplan
De mindere oogst had een invloed op de daling van het tonnage (4.6 naar 4.2 Mt) en het aantal
deelnemers aan het collectief bemonsteringsplan 2017.
Op het vlak van mycotoxines hadden we voor de strogranen en maïs eerder een gering niveau van
contaminatie.
In 2017 hadden we, rekening houdende met de meetfout van 50%, 8 overschrijdingen van de LMR (15
in 2016), waarvan 5 voor spelt (2 in 2016), 2 voor gerst en één voor tarwe. Bixafen voor spelt is de
voornaamste boosdoener. Opvallend werden geen overschrijdingen voor CIPC waargenomen, maar
wel nog steeds van propamocarb (gerst en spelt).
Een generiek overzicht van de resultaten 2017 zal weldra te raadplegen zijn op de website onder
rubriek Kwaliteitsbeheer/Bemonsteringsplan/Geaggregeerde analyseresultaten.
3. Ovocom
Ook in 2017 was het NZO-verhaal, het voldoen aan de eisen van de Nederlandse zuivelindustrie, aan
de orde. De samenwerking met Securefeed vraagt in dat opzicht opnieuw een bijkomende inspanning.
Verder kwamen de internationalisering van de standaarden aan bod. De uitwisselbaarheid met het
CSA/GTP lastenboek betekende voor de handel een aanzienlijke ontlasting van het aantal analyse.
Een oplossing moet nog gezocht worden voor die landbouwers die hoofdzakelijk in de veeteelt of
melkveehouderij actief zijn, waarbij via een aanpassing van het IKM of Codiplan lastenboek, de
certificatie van granen mee zou kunnen opgenomen worden.
4. Loontriage
Het historisch akkoord tussen Assinsel en Synagra, als gemandateerde van alle Vlaamse en Waalse
loontrieerders, betreffende de inning van de billijke vergoedingen werd goed nageleefd. Het leverde
voor Assinsel een vervijfvoudiging op van de inkomsten.
5. FAVV
Synagra was aanwezig op de werkgroepen Feed. In het kader van de representatieve staalname
werd toch enige vooruitgang geboekt. Ook voorde meststoffensector werd in dat verband een
bijeenkomst geregeld. We blijven echter volharden. Ook de meldingsplicht bleef een aandachtspunt.
Na wat uitstel door de fipronil crisis, hebben we na 2 jaar de uiteindelijke validatie van de derde versie
dd 11.10.17 van onze autocontrolegids “handel in granen en agrotoelevering” ontvangen. Deze
validatie is eind december in het Belgisch Staasblad verschenen en werd van kracht drie maand na het
verschijnen in het BS. De nieuwe versie is beschikbaar voor de leden aan 200€ (excl BTW) en voor nietleden aan 350€.

6. FEGRA
De fusie van Imexgra, Synagra en de Brusselse Handelsbeurscommissie was voorzien voor 2016. De
nieuwe statuten werden in 2017 binnen de drie federaties goedgekeurd zodat de voorwaardelijke
ontbinding mogelijk was. Bij gebrek aan mankracht werd het project even uitgesteld en zou in 2018
moeten voltooid worden.
7. Personeel
Naast de aanwerving van Sarah De Glas in 2016 ter vervanging van de gepensioneerde Myriam
Marchand, werd in maart 2017 een tijdelijke bediende Merve Ozlu aangeworven ter ondersteuning
ook van de organisatie van de Europese Warenbeurs in Brussel. Wanneer ze de eerste maanden nog
half time bij Ovocom werkzaam was, bleef ze tot eind oktober bij Synagra maar stond ze op de payroll
van de Brusselse Handelsbeurscommissie. Intussen kon ook de speurtocht naar een nieuwe secretarisgeneraal afgerond worden met de aanwerving van Mevr. G. Fichefet, 12 jaar werkzaam voor de
suikerindustrie en vervolgens 10 jaar coördinator bij Vegaplan. Gisèle, die Franstalig is, kwam in dienst
half september.
8. 57ste Europese Warenbeurs
Als opsluit wil ik nog graag eens terugkomen op de organisatie van de 57ste Europese Warenbeurs in
Brussel, weliswaar onder de noemer Brusselse Handelsbeurscommissie, maar het werk verricht door
het Synagra personeel. Met 3500 deelnemers op de Beurs in Tour & Taxis en 800 deelnemers op het
galadiner in Autoworld was dit zowel organisatorisch als financieel een schot in de roos. Het heeft
oneindig veel energie gekost en een voorbereiding van ongeveer drie jaar. Deze organisatie hebben
we uitgevoerd in de geest en ter nagedachtenis van Johan De Roo die ons spijtig genoeg in 2017
ontvallen is. Hij heeft mij zowel bij Synagra als de Beurs binnen geloodst en me steeds met raad en
daad bijgestaan ten dienste van de sector. Samen hebben we ervoor gezorgd dat en Synagra en de
Brusselse Handelsbeurs met naam en faam vertegenwoordigd werden.
De Raad van Bestuur kwam in 2017 zesmaal samen, terwijl in juni en december een algemene
vergadering werd gehouden.
In december werd een nieuw bestuur verkozen. Renaat Van Leuven (Nl) en Eric Wery (Fr) werden tot
voorzitter benoemd terwijl JP Dumoulin en Ben Mijten ondervoorzitter werden. Zo blijft de regionale
vertegenwoordiging gerespecteerd.
Dit zal voor mij mijn laatste activiteitsverslag zijn voor Synagra. Na 21 jaar voorzitterschap heb ik
besloten om mijn activiteiten bij Synagra stop te zetten. Ik heb geprobeerd gedurende al die jaren het
beste van mezelf te geven voor de verdediging van de belangen van de graansector. Met als
voornaamste verwezenlijkingen medestichter Ovocom, bestuurder Vegaplan, ontwerp
autocontrolegids G-038, invoering indicatief prijzensyteem Synagra, diverse werkgroepen FAVV, FOD
Volksgezondheid, landbouworganisaties ……. De dioxinecrisis heeft ons inderdaad met de GMP veel
supplementair administratief werk meegebracht en ik weet dat ik daardoor niet als de populairste
voorzitter de geschiedenis zal ingaan, maar ik heb altijd getracht om dit op een zo praktisch en haalbare
manier implementeerbaar te houden.

Een ding moet mij echter van het hart dat ondanks onze verwoede pogingen alle instrumenten aan te
reiken om het beroep aantrekkelijk en winstgevend te houden, een gebrek aan samenhorigheid en
deontologie, respect voor normen, de rendabiliteit in het gedrang kunnen brengen. Dit is iets dat we
als federatie weinig kunnen bij inbrengen maar rekenen op het gezond verstand van iedereen. Niet
om ter meest , maar om ter langst!
Graag dank ik dan ook alle bestuursleden, medewerkers en leden van de verschillende werkgroepen
en vertegenwoordigers in adviesorganen voor hun jarenlange inzet. Ik ben ervan overtuigd Synagra in
goede handen over te laten aan de nieuwe voorzitters Eric en Renaat en heb alle vertrouwen in de
kennis, energie, drive en overtuigingskracht van Gisèle om de belangen van de sector te verdedigen.
Synagra dankt haar leden voor het vertrouwen en hoopt binnen een versterkte structuur Fegra in 2018
op dezelfde manier te kunnen verdergaan. Met fierheid mogen we terugblikken op dit voorbije jaar.

