de voorzitter

Bestemming Brussel
Hebt u ook de stoelendans die zich de voorbije dagen afspeelde op het hoogste Europese niveau gevolgd?
Hebt u zich ook afgevraagd waarvoor dat allemaal toe diende? Naar mijn mening zien weinig Europeanen,
laat staan Vlaamse land- en tuinbouwers, het belang in van wie waar zal zetelen in Brussel. Toch mogen we
de rol van de Europese topfunctionarissen niet onderschatten en zeker niet nu we als klein landje opnieuw
een Europees president mogen leveren in de persoon onze premier Charles Michel. We mochten premier
Charles Michel de voorbije jaren leren kennen als een man met zijn hart bij de land- en tuinbouwsector en
als iemand die openstaat voor argumenten ter verbetering van onze positie in de samenleving. Was het op
sociaal, fiscaal of puur economisch vlak, altijd konden we in de premier een partner vinden. De kordaatheid
waarmee hij bijvoorbeeld twee jaar geleden het fipronildossier aanpakte, spreekt nog altijd tot de verbeelding en staat ook bij vele collega’s medeonderhandelaars van toen nog in het geheugen gegrift.
De uitdagingen voor onze sector op Europees vlak blijven groot met de vertragende economische groei, de op til zijnde Brexit, het
nieuwe GLB en, uiteraard, het Mercosur-akkoord. Dat laatste werd sluiks goedgekeurd eind juni, terwijl de huidige Commissievoorzitter Juncker zijn afscheidsronde aan het organiseren is en hij blijkbaar koste wat kost de pluim van het grootste Europese
handelsakkoord ooit op zijn hoed wilde steken. We schreven er reeds eerder over, het Mercosur-akkoord is een onding waar nog
veel over moet en zal gepraat worden, tot op de straten vóór de Europese zetels in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. De Europese Commissie gaf dan wel haar zegen, de strijd is lang nog niet gestreden. Het Europees Parlement en de nationale parlementen
moeten nog groen licht geven vooraleer de Mercosur-deal kan uitgerold worden. En ook al draait de Commissie zich nu alle mogelijke bochten om de deal als correct te omschrijven wat betreft het landbouwluik, zo is het niet! Iedereen, maar dan ook iedereen
in de landbouwsector en uit het brede middenveld doorziet de nep-argumentatie dat alles zeer goed zal omschreven worden om
te voorkomen dat niet gewenste producten of producten die op niet-Europees gecertificeerde wijze geproduceerd worden Europa
zouden binnenkomen. In dat kader hebben we eerstdaags een onderhoud met onze toppolitici, inclusief premier Michel, en de Belgische Europarlementairen om hen persoonlijk te briefen over onze bezorgdheden en om ons ongenoegen nog duidelijker over te
maken. We legden ook contact met onze Waalse collega’s en over de grens om gezamenlijke acties op te zetten en de stem van de
landbouwers daar te laten horen waar het moet. Wij rekenen daarbij op algemene solidariteit over alle sectoren heen. We hebben
dit dossier 20 jaar kunnen tegenhouden, met recht en reden. Dit dossier is te belangrijk, ook als symbooldossier, om het nu verder
zijn gangetje te laten gaan na de eerste goedkeuring door de Commissie. We vangen ook zoveel gelijkaardige stemmen op bij onze
buren, dat we verplicht zijn om dat ook fysiek te tonen.
Ook al is het nu vakantieperiode, voor de Vlaamse land- en tuinbouwers zit het werkjaar er bijlange nog niet op, integendeel. De
periode van oogsten en opnieuw zaaien en planten is volop bezig en dat moet nu ook onder een ander gesternte wat betreft de
mestwetgeving. Het ongeloof en ongenoegen over MAP 6 blijft begrijpelijk groot en ook wij, als organisatie ABS, blijven hameren op
de onwerkbaarheid van bepaalde regels. De volgende weken lijsten we die nog eens allemaal op en stappen we er (opnieuw) mee
naar de politiek en administratie. De signalen die uitgestuurd werden op de infosessies van de Mestbank moeten opgepikt worden
en als basis dienen voor een haalbaar en werkbaar MAP 6. Blijft het antwoord op onze vragen negatief, dan hebben we ook in dit
dossier meer dan één argument om buiten te komen.
De komkommertijd komt eraan in Brussel en wij kunnen in deze periode van het jaar ook wel een dagje weg van de boerderij. Is het
niet naar de koelte van de kust of Ardennen, dan zoeken we ons heil wel in Brussel.
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