
 DE BELANGEN VAN DE MULTINATIONALS WEGEN TE ZWAAR 

‘WE HELPEN 
ONS SYSTEEM 

NAAR DE KNOPPEN’
Achter de hardnekkige afkeer van Wallonië voor Ceta 

schuilt meer dan politieke berekening. Dit gaat over een 
andere toekomstvisie. Van Voeren tot Charleroi: op zoek 

naar de wortels van het Waalse verzet. ‘Canadees varkens-
vlees uitwisselen voor Waalse melk. Ménen we dat nu?’

Ondernemer Walter Feltrin wil niet dat multinationals een voorkeursbehandeling krijgen.  © Dieter Telemans
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 INE RENSON
Het lijkt alsof we naar het ein-

de van de wereld rijden. Een dich-
te ochtendmist hangt laag over de
velden en ontneemt elk perspec-
tief. Wanneer hij plots optrekt,
ontvouwt er zich een prachtig pa-
norama van glooiende weilanden
afgezoomd met oude heggen en
boomgaarden. Op de autoradio
verslag van bij het kabinet van de
premier, waar PS-voorzitter Paul
Magnette zich verzet tegen Ceta
zolang er geen betere garanties
zijn voor de Waalse boeren.

We rijden het erf op van Luc
Hollands, die in Teuven bij Voeren
een kleine honderd melkkoeien
houdt. Tegen wil en dank werd hij
de aanvoerder van het Waalse
boerenverzet. We kruisen een Slo-
vaakse televisieploeg, na ons zul-
len ook TV Limburg en een Neder-
landse krant hier neerstrijken.
‘Verdomme’, briest hij, ‘waar ben
ik aan begonnen!’ Dan glimlacht
hij weer en serveert ons koffie.

Het begon zeven jaar geleden
met verzet tegen het afschaffen
van de melkquota. Dat was een
voorwaarde om een handelsver-
drag met de VS en Canada te kun-
nen sluiten, vertelt Hollands, die
als Franstalige Voerenaar een aar-
dig mondje Limburgs spreekt.
Wat de boeren vreesden, gebeurde
toen de quota in 2015 voor de bijl
gingen: de melkprijzen stortten
in. Sindsdien doet de ene collega
na de andere de boeken dicht. Of
ze verkopen delen van hun land
aan renteniers. Niet de schulden,
maar het schrikwekkend aantal
zelfmoorden is het laatste taboe
onder de landbouwers.

Luc Hollands vertelt de verha-
len, geagiteerd, aan de donkere
houten eettafel waar hij als kind
zijn vader zag onderhandelen met
de belastinginspecteur. ‘Op aanra-
den van de Boerenbond was hij
blijven investeren, tot hij 1.000
varkens had. Dan stortte de markt
van het varkensvlees in. Ver-
smacht door schulden, restte hem
geen andere optie dan in loon-
dienst te gaan werken voor een in-
dustriële varkenskweker.’

Dat hakte erin bij de zoon, die
zelf ging voor melkkoeien. Maar
de geschiedenis herhaalde zich.
Toen de politiek begon te morre-
len aan de quota, ‘ontplofte het in
zijn kop’. Hij wachtte het drama
niet af en schakelde zes jaar gele-
den over op bio. Sindsdien klau-
terde hij langzaam uit het dal. Hij
kreeg vorig jaar gemiddeld 48
cent per liter melk, ruim het dub-
bel van de marktprijs van 22 cent.
Met de melk van zijn koeien wordt
nu onder meer Damse Mokke ge-
maakt en yoghurt van het biolabel
Pur Natur. 

Pools appelsap
Meerwaarde is de enige toe-

komst voor de familiale land-
bouw, zegt hij. ‘De race naar de bo-
dem kunnen wij niet winnen. We
hebben andere belangen dan
Campina of Arla Foods, en zelfs de
boerenbond, die vooral rijdt voor
de industriële landbouw. Zij staan
wel te springen om naar Canada te
gaan.’ Ceta is het vliegwiel dat de
spiraal naar grootschalige land-
bouw tegen lage prijzen versnelt,
stelt de Voerenaar. ‘In plaats van
vier families die elk 80 koeien
houden, krijg je één grote boerde-
rij waar boeren in loondienst wer-
ken. Naar Amerikaans of Cana-
dees model, waar goedkope grond
in overvloed is.’

Die schaalvergroting, vindt
Hollands, botst op haar limieten.
‘Moeten wij blij zijn dat we de
melkveehouder in Canada dood-
steken met onze veel te goedkope
melk, terwijl zij met hun hormo-
nenvlees onze vleesproducenten
kapotmaken? Ménen we dat nu?
Daar wil ik niet aan meedoen. Net
zoals ik weiger te aanvaarden dat
de boter van Balade hier wat ver-
derop gemaakt wordt met melk
uit Nieuw-Zeeland, terwijl onze
melkboeren verzuipen. Of dat Bel-
gische fruittelers subsidies krij-
gen om hun appelen en peren te
vernietigen, terwijl onze markt
overspoeld wordt door Pools ap-
pel- en perensap.’

‘Multinationals trekken zich
niets aan van de lokale producen-

ten’, snuift hij. ‘Ze veranderen hun
aankoopbeleid met een vinger-
knip als de prijzen elders goedko-
per zijn. Enkel de economische lo-
gica telt.’ Maar er is ook een ande-
re, waar mensen gevoeliger voor
worden. De logica die zegt dat je
eet van eigen bodem. Produits du
terroir. Met korte ketens en res-
pect voor traditie en milieu.
‘Landbouwers zijn niet alleen le-
veranciers van voedsel, wij zijn
ook de behoeders van het land-
schap. Waarom komen de toeris-
ten graag naar de Voerstreek?
Omdat het hier zo mooi is. Als de
familiale boerderijen worden ver-
vangen door maïsvelden voor de
agro-industrie, zal het snel ge-
daan zijn met de charme van het
land van Herve. De mensen besef-
fen dat. Maar politici die onder-
handelen in de achterkamers van
de Europese macht, trekken zich
niet aan wat de mensen willen.’

Vreemd, toch, om een boer de
ecologische passie te horen pre-
ken. Hij grijnst. ‘Ik ben eerst met
mijn hoofd tegen de muur moeten
lopen om te beseffen dat ik mijn

 Niet de schulden, 
maar het schrik-
wekkend aantal 
zelfmoorden is het 
laatste taboe onder
de landbouwers

Melkkoehouder Luc Hollands schakelde over op bio om het hoofd boven
water te houden. © Dieter Telemans

lot beter in handen leg van de na-
tuur, dan in die van de multinatio-
nals. Maar geloof me, ik ben ge-
lukkiger dan ooit, nu ik bevrijd
ben van de Monsanto-pesticiden
op mijn akkers en stikstof om
mijn gras sneller te doen groeien.’

Miljoenenclaims
Luc Hollands voert zijn strijd

niet alleen. De bioboeren sloegen
de handen in elkaar met vakbon-
den, mutualiteiten en een rits
middenveldorganisaties – 120 nu
al, verenigd in de overtuiging dat
het anders moet. Het Waalse ver-
zet tegen Ceta borrelde jaren gele-
den op vanuit ngo’s en gemeenten,
samen met dat tegen het TTIP-ak-
koord dat Europa onderhandelt
met de VS. Het werd opgepikt
door het Waals Parlement, dat an-
derhalf jaar met alle mogelijke be-
trokkenen hoorzittingen organi-
seerde. Pas in de laatste rechte lijn
wierp Paul Magnette zich op als
boegbeeld van het Franstalige
‘non’.

We kloppen in Brussel aan bij
Michel Cermak, expert internatio-
nale handel bij CNCD, de Fransta-
lige tegenhanger van 11.11.11. Cer-
mak worstelde zich als een van de
weinigen door de 1.600 pagina’s
van Ceta – ‘pas très passionnant’.
‘In weerwil van de groei die wordt
beloofd, zien we dat grote han-
delsverdragen altijd ten koste
gaan van het lokale economische
weefsel’, zegt Cermak. ‘En vooral:
van hefbomen om lokaal beleid
ter voeren. Kort gezegd: De belan-
gen van de multinationals wegen
op tegen die van arbeiders, consu-
menten én nationale overheden.’

‘Wij hebben geen problemen
met multinationals’, benadrukt
hij. ‘Wel met het feit dat ze onze
wetten willen veranderen. De ar-
bitrageregeling in het Ceta-ver-
drag maakt het mogelijk dat grote
bedrijven miljoenenclaims aan-
spannen wanneer ze vinden dat
nationale wetgeving hun belan-
gen schaadt. Aanvankelijk voor-
zag het verdrag hiervoor private
adhoc-rechtbanken. Na Duits ver-
zet werd het een permanent hof.
Maar ook daar is de onafhanke-
lijkheid van de rechters niet ge-
waarborgd. Zelfs de Europese ma-
gistratenvereniging waarschuwt
hier uitdrukkelijk voor.’
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Schepen Cédric du Monceau is trots op de rol van Wallo-
nië in het Ceta-akkoord. © Dieter Telemans

Het klinkt technisch, maar de
gevolgen zijn groot, zegt Cermak.
‘De voorbije twintig jaar waren er
honderden rechtszaken die aanto-
nen dat multinationals die strijd
inderdaad aangaan. Zo trok de Ca-
nadese overheid een wet in die
een potentieel schadelijk brand-
stofadditief verbood, na een claim
van een Amerikaanse producent.
Of werd de Mexicaanse overheid
gedwongen een exploitatiever-
gunning uit te reiken aan een mul-
tinational die in een natuurgebied
een fabriek wilde bouwen. Het
punt is dat grote bedrijven via die
procedure de wetgeving in Euro-
pa naar hun hand zullen zetten.
Niet alleen de Canadese bedrij-
ven, maar ook Amerikaanse of
Chinese die een filiaal hebben in
Canada. Ze hebben duizenden
lobbyisten in Brussel om hen te
helpen. Dat pikken wij niet.’

Ondertussen deelt het gros van
de Franstalige Belgen die be-
zorgdheid – volgens peilingen zou
70 procent tegen Ceta en TTIP
zijn. Ook in Duitsland, Oostenrijk
en Polen was verzet, maar alleen
hier hield ook de politieke klasse
het been stijf. Hoe komt dat? ‘Om-
dat nergens anders het parlement
zoveel energie heeft gestoken in
dit verdrag. Bij ons is dat binnen-
stebuiten gekeerd. Wat opvalt:
hoe meer je erover weet, hoe har-
der je gaat twijfelen of de zoge-
naamde baten wel opwegen tegen
de neveneffecten. Je gaat je afvra-
gen wie de echte winnaars zijn.’ 

De veer gaat springen
Wie er alvast niet van over-

tuigd is bij de winnaars te beho-
ren, zijn veel kleine en middelgro-
te ondernemers. Een gepassio-
neerd woordvoerder vinden we in
het industriepark van Fleurus,
vlak bij de luchthaven van Charle-
roi. Daar ontmoeten we Walter
Feltrin, ceo van ABM-TECNA, een
bedrijf dat transportbanden le-
vert voor de industrie. 

De ondernemer schreef een op-
merkelijke open brief in Le Soir,
met als titel: ‘Je suis patron et con-
tre le Ceta.’ ‘Ik stem niet voor de
PS, laat staan voor de PTB, haast
hij zich te zeggen. ‘Maar dat bete-
kent niet dat ik als ondernemer
elk vrijhandelsakkoord omarm.
Geloof me, ik sta niet alleen. Na
die open brief werd mijn mailbox
overstelpt met steunbetuigingen.’

Voor ons zit een man die een
pessimistische visie op de toe-
komst van Wallonië (’het dreigt
hier vast te lopen’) combineert
met een visceraal wantrouwen in
de politiek (’ik zie geen partij die
de boel kan opzwepen’) en een
groot geloof in de kracht van on-
dernemen (’zo veel mensen met
goesting om iets te doen’). Zelf
stelt hij 120 mensen te werk. Dat
lijkt een visitekaartje om vrijhan-
del en dus groei te verwelkomen.

Maar Feltrin ziet vooral veel
‘commerce’ voor de multinatio-
nals, en weinig voor bedrijven als
het zijne. Bij uitstek het systeem
van arbitrage, dat ‘de rode loper
uitrolt voor de grote jongens’,
maakt hem razend. ‘Ik kan de
overheid toch ook niet aanklagen
als ze straks de notionele-intrest-
aftrek afschaft, en ik daardoor
verlies lijd? Waarom moeten de
internationale bedrijven een

voorkeursbehandeling krijgen?’
Hij snuift en gebaart naar bui-

ten. ‘We hebben gezien wat dat op-
levert, met Caterpillar hier achter
de hoek. Het zal nooit genoeg zijn.
Ons economisch systeem, met zijn
hoge lonen, sterk syndicalisme en
hoge arbeidskosten, is niet op het
lijf geschreven van multinatio-
nals. Het gros van de tewerkstel-
ling in ons lang gebeurt bij kmo’s.
Dat zijn de motoren van onze
groei. En toch worden wij door dat
soort verdragen in een moorden-
de concurrentie gedwongen met
die grote bedrijven.’

Ook Feltrin wijst, net als de
landbouwer uit Voeren, op de
neerwaartse spiraal die druk zet
op lonen en arbeidsvoorwaarden.
‘Het kan vreemd klinken uit mijn
mond, maar ik geloof niet in een
systeem waarbij we onze werkne-
mers steeds harder laten werken
voor hetzelfde loon. Ik vind dat de
winsten van de bedrijven te veel
blijven hangen in een beperkt
aantal zakken. De kloof tussen
welgestelden en de rest wordt te
groot. Dat is niet houdbaar. Die
veer gaat springen.’

Feltrin zucht. Boven ons
scheert een vliegtuig van Ryanair
vervaarlijk dicht over het dak. ‘In
plaats van de deur wagenwijd
open te zetten voor concurrentie
met megabedrijven uit Amerika,
zouden we beter eerst binnen Eu-
ropa onze zaakjes op orde zetten.
De detacheringsrichtlijnen heb-
ben ervoor gezorgd dat West-Eu-
ropa overspoeld wordt door goed-
kope Oost- of Zuid-Europese ar-
beidskrachten. Waarom zetten we
de sociale normen binnen Europa
niet gelijk? Wie de hoogmis van de
groei en welvaart bezingt, zou zich
daar beter mee bezighouden, in
plaats van alweer naar de volgen-
de horizon te kijken.’

Grotere weerstand
Wanneer we later die dag door-

steken van Fleurus naar Ottignies,
rijden we voorbij twee gehalveer-
de rotondes. Ze werden geampu-
teerd opdat de bulldozers van Ca-
terpillar, op weg naar de Antwerp-
se haven, vlotter door zouden kun-
nen. ‘Er is geld om de weg te pla-
veien voor multinationals die ons
vervolgens verloochenen’, had de
ondernemer zonet nog smalend
gezegd. ‘Maar de putten in de
Waalse wegen blijven zitten.’

Langs de steenweg doemen
grote herenboerderijen op. In
Waals-Brabant houden we halt in
Ottignies, waar we in bistro Coup
de Coeur een koffie drinken met
eerste schepen Cédric du Mon-
ceau van CDH. De politicus met
vele jaren op de teller is een atypi-
sche christendemocraat. Ooit was
hij een überkapitalist – hij stu-
deerde economie en vervolgens
management aan de Amerikaanse
universiteit van Yale. Hij werkte
voor het IMF en de Amerikaanse
Bankencommissie, was consul-
tant bij McKinsey waar hij mee-
werkte aan de herstructurering
van de Generale Bank en was be-
stuurder bij de supermarktketen
GB. Rond 2000 veranderde hij van
spoor en werd hij directeur bij het
WWF in Frankrijk. Sinds tien jaar
is hij schepen in zijn geboortedorp
Ottignies.

De econoom-politicus is een

van de drijvende krachten achter
het verzet tegen Ceta en TTIP. ‘U
begrijpt uit mijn parcours dat ik
geen problemen heb met de Ame-
rikanen, laat staan met de Cana-
dezen, waar ik nogal wat familie
heb. Daar gaat het ook niet over.
Dit gaat over een visie op onze toe-
komst. Welk soort maatschappij
willen we nu echt?’

‘Ik vrees dat we ons systeem
naar de knoppen helpen. Dit han-
delsverdrag zou jaarlijks 0,08 pro-
cent economische groei opleve-
ren. Peanuts. Dat kan ook niet an-
ders, de limieten van de groei zijn
bereikt. We moeten niet langer in-
zetten op steeds meer concurren-
tie, maar op samenwerking en
herverdeling. Natuurlijk ben ik
voor vooruitgang – we willen niet
terug naar de middeleeuwen.
Maar die zal zich vooral uiten in
beter onderwijs, gezondheids-
zorg, de mens als motor van de
ontwikkeling.’

Die bezorgdheid, zegt du Mon-
ceau, zit achter het grote Waalse
verzet tegen Ceta en TTIP. ‘De
rijkdom van de Belgische econo-
mie zit vooral in de verscheiden-
heid van 70.000 kleine onderne-
mingen. Wij hebben hier door het
wegvallen van de industrie ge-
leerd dat je weerstand groter is als
je niet te afhankelijk bent van en-
kele grote spelers. De handelsak-
koorden, zeker met Noord-Ameri-
ka, bedreigen die diversiteit. Ze
zetten in op uniforme regelgeving.
Steun aan lokale ondernemers
zullen multinationals aanklagen
als deloyale concurrentie. Ze zijn
geschreven op maat van de grote
bedrijven.’

Joie de vivre
Na de verkiezingen van 2014

verzamelde de politicus enkele ge-
lijkgestemden met wie hij het een-
malige tijdschrift ‘POUR’ uitgaf,
dat waarschuwde voor een ver-
schraling van ons economische
model. ‘Het ging 120.000 keer
over de toonbank. In alle Waalse
steden en gemeenten zijn mensen
gaan nadenken. Je kreeg overal

charters tegen TTIP en Ceta, veel
gemeenteraden hielden een stem-
ming. Gemeenteraadsleden van
zowel de PS, Ecolo, CDH en de
PTB stemden in groten getale te-
gen. Zelfs MR-mandatarissen zo-
als Olivier Chastel zeiden ‘non’ in
hun eigen gemeente. Dat creëerde
een stevig politiek bewustzijn.’

Onze smartphones lichten op.
‘Breaking news’-alerts vertellen
dat er dan toch een akkoord is. De
politicus glimlacht, tevreden. ‘Ik
had liever geen akkoord gehad.
Maar we hebben wel bakens ver-
zet. De Amerikanen weten nu dat
ze TTIP er niet doorkrijgen zon-
der inspraak van de bevolking.
Het kleine Wallonië heeft Europa
een dienst bewezen.’

Hij roert in zijn thee en glim-
lacht. ‘Weet u, ik ben misschien
geen echte Waal. Ik heb te veel ge-
reisd, ben te ver afgedreven. Ik
sluit meer aan bij de Vlaamse
drang naar excellentie. En toch-
ben ik fier. Het gaat niet goed met
Wallonië. Maar net omdat we ziek
zijn, denken we meer na over het
leven. Over de joie de vivre, de
schoonheid van de natuur. Dat
zijn dingen die je vergeet als je in
een winnaarslogica zit.’

Michel Cermak kant zich tegen handelsverdragen die
ten koste gaan van lokale bedrijven. © Bart Dewaele

‘Kmo’s zijn de 
motoren van onze 
groei. Verdragen als
Ceta dwingen ons in
een moordende 
concurrentie met 
grote bedrijven’
WALTER FELTRIN
ceo ABN-TECNA

‘Het gaat niet goed
met Wallonië. Maar
net omdat we ziek 
zijn, denken we 
meer na over het 
leven’
CEDRIC DU MONCEAU
eerste schepen Ottignies
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