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Zomerverlof gedaan, het schooljaar is gestart. Vele jonge mensen die de nodige kennis opdoen om de 
nodige basis op te bouwen teneinde later in het leven te slagen. Ambtenaren en kabinetten die een tandje 
bijsteken na het zomerreces. Als ABS-bestuur nemen we de draad op in de vele dossiers die even geparkeerd 
werden. Ik wil u een overzicht geven van de nog verder in te vullen dossiers:

• Het belangrijkste dossier blijft die van de prijsvorming voor de landbouwproducten en de geringe markt-
macht van de boeren, waardoor zij gemakkelijk voorwerp uitmaken van uitbuiting. Alle sectoren voelen die 
druk zowel vlees-, melk-, groenten- en fruitproducenten en ook de akkerbouwteelten. 

• IHD en PAS : de rode bedrijven die voor eind 2019 een definitieve oplossing dienen te krijgen. Wat met de 
toekomst van de oranje en de groene bedrijven? 

• Verplichte registratie van het gebruik van medicatie in de dierlijke sector. Meer specifiek: het halveren van 
het antibioticaverbruik tegen 2020. 

• Onze eis voor meer transparantie in de slachthuizen en het mededelen binnen de 24 uur aan de producent 
van prijs verminderende vaststellingen. Het plaatsen van de Black Box in de slachtlijn om het gewicht van 
het slachtdier te registreren. 

• Hoe omgaan met de eis om tegen 2018 te stoppen met castreren van biggen.
• De tijdelijke financiële bijdrage van de consument voor de zeugenhouders. Een solidarideitsfonds dat door 

verschillende partners binnen het ketenoverleg dient opgevuld te worden en liefst nog iets meer om nog 
eens een betaling te kunnen doen aan de zeugenhouders. 

• De mogelijke bijdrage (1,75 €ct/mestvarken) vanaf 2017 ten voordele van de testbedrijven bij ILVO in het 
kader van Vlaamse Piëtrain Fokkerij. 

• Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat op ons af komt als opvolger van Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. Waarin onder andere een oplossing gezocht wordt voor de leegstaande boerderijen. 

• De overvloedige regen in het voorjaar heeft het rampenfonds in werking gebracht. Er was de ronde van de 
schattingscommissies om de schade vast te stellen. Diezelfde regen heeft er ook voor gezorgd dat meer-
dere MAP-meetpunten de toegelaten norm hebben overschreden. Overleg met Overheid, VLM en VMM om 
deze normoverschrijding als uitzonderlijk te beschouwen en niet te laten leiden tot bijkomend focusgebied. 

• De vele plaatselijke dossiers in de provincie of gemeente zoals RVK Schelde-Leie, invulling van de Moer-
vaartdepressie, glastuinbouwzones Gent Bloemenregio en Melsele,… 

• Tenslotte de persoonsgebonden problemen waar voor we trachten een oplossing te zoeken. Voor al deze 
problematieken en vele andere zijn we dagelijks op de baan en trachten we samen met vele anderen er het 
beste van te maken. Ik wil dan ook iedereen bedanken die samen met het bestuur bergen werk verzetten 
in ons streven naar een leefbare land- en tuinbouw.
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