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Het Vlaams regeerakkoord dat zondagnacht afgeklopt werd bevat verschillende hoofdstukken waar land-
bouw expliciet of minder expliciet aan bod komt. In de startnota voor de onderhandelingen, die informateur 
De Wever half augustus vrijgaf, kwam het woord “landbouw” niet voor. Nu is het (uiteraard) wel terug te vin-
den in de teksten. In het hoofdstuk over de landbouw zit nu een mooie inleiding in de teksten over het eco-
nomisch belang van onze sector. Ook de bijdrage vanuit de primaire sector op het vlak van tewerkstelling 
in de volledige agrovoedingscluster in Vlaanderen, gevolgd door onze bijdrage ter waarde van meer dan 6 
miljard euro op de positieve handelsbalans doet het beste verhopen. De Vlaamse Regering wil land- en tuin-
bouwers benaderen als “ondernemers die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij 
vervullen. De toekomst van onze Vlaamse land- en tuinbouw ligt in innovatie en diversiteit.” En verder geeft 
ze ook aan dat de uitdagingen die onder meer liggen in het terugdringen van de milieu- en klimaatimpact 

door de sector moeten kunnen aangegaan worden in een niet-polariserend debat op basis van objectieve parameters, uitgaande 
van de realiteit in Vlaanderen. Hopelijk krijgen we daarbij de kans als sector om zelf ook op het juiste ogenblik bij de georganiseerde 
beleidsdiscussies aan het woord te komen en holt de nieuwe regering niet blind milieu-, klimaat- of natuurgoeroes achterna. Het 
feit dat landbouw onderdeel wordt van het beleidsdomein is een indicatie dat men ons echt erkent als belangrijk radertje in het 
groter geheel. Met de ervaren minister Hilde Crevits als portefeuillehouder hopen we ook het respect te krijgen dat we verdienen.

Alleen door onze rol als voedselproducent, beheerder van de open ruimte en volwaardige economische pion in de Vlaamse agro-
voedingscluster te erkennen zal deze regering een duidelijke blijk van waardering kunnen geven. Daarvoor kan ze niet teren op 
de eerder groen geïnspireerde onderdelen in andere hoofdstukken van het Vlaams regeerakkoord. Wanneer ze wel volledig die 
weg opgaat, zal er ook bij ons fel gereageerd worden, net zoals in Nederland gebeurde op 1 oktober. Waardering voor het werk als 
primaire voedselproducent verdient iedereen die onze sector actief is, gangbaar of niet-gangbaar. Het beleid moet ervoor zorgen 
dat we dat kunnen blijven doen, ook in een wijzigende maatschappij waarin alles sneller, goedkoper en harder gespeeld wordt.

Het moet ook duidelijk zijn dat een eenzijdige beslissing om over te gaan tot het inrichten van vier Vlaamse parken voor ons onaan-
vaardbaar is, net als het gepland vernatten van ganse riviervalleien onder het mom van klimaatnoodzakelijk. Dergelijke ruimtelijke 
ingrepen opleggen zonder in gesprek te gaan met de landbouwsector, die rechtstreeks betrokken partij is, is gewoon onaanvaard-
baar. En 20.000 ha bijkomend natuurgebied onder effectief beheer brengen en 10.000 ha extra bos planten tegen 2030, waarvan 
4.000 ha tegen 2024: dit gaat veel verder dan de 4.000 km hagen die de Waalse regering wil realiseren, terwijl de open ruimte al 
zo beperkt is in Vlaanderen. Wanneer dergelijke groene ontwikkelingen primeren boven de eigen landbouw en voedselproductie, 
hoe geloofwaardig is dan het verhaal over het economisch belang van onze sector en de nood aan performantere bedrijven? Waar 
zullen die zich nog kunnen ontwikkelen? Waar zullen jonge boeren zich nog veilig voelen om onbezorgd hun ding te doen? Wat zal 
de impact zijn op de veehouderij? Wat moeten we begrijpen onder het “hervormen van het systeem van nutriënten-emissierechten, 
zodat het meer bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit”? Ligt daar 
de bom onder Vlaamse veestapel in andere bewoordingen dan het droge “afbouw van de veestapel”?

Op het vlak van dierenwelzijn wil minister Weyts opnieuw het voortouw nemen, terwijl de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord 
meermaals aangeeft niet te gaan voor de gouden medailles in Europa, in verschillende beleidsdomeinen.

Er hangen toch wel donkere wolken boven onze sector met dit regeerakkoord. Het is nu uitkijken naar de vertaling ervan in de res-
pectievelijke beleidsnota’s van de verschillende vakministers. We kijken uit naar de contacten met goed menende gesprekspartners 
die met de voetjes op de grond werken aan een beleid dat respect voor ons werk uitstraalt.
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