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Wanneer men niet wil luisteren 

Wanneer men niet wil luisteren moeten we verder gaan. Dit is wat heel wat landbouwers ons de laatste 
dagen toevertrouwden na de bekendmaking van het versturen van de boetes en de maatregelenpakketten 
in kader van MAP 6.

Het ABS heeft vanaf het begin van de opmaak van MAP 6 constructief aan tafel gezeten om een MAP 6 op 
te maken dat streng maar uitvoerbaar was. Hoewel het geen evidente taak is, hebben we toch getracht een 
antwoord te geven aan een doordacht mestbeleid. Evenwel moeten we durven stellen dat we toen al heel 
ongerust waren hoe het verder verloop zou zijn in de goedkeuringsprocedure van het MAP 6 wetende dat 
er verkiezingen waren. Achteraf bekeken was onze bezorgdheid meer dan terecht.

We kunnen zeggen dat MAP 6 vandaag maar één doelstelling heeft, namelijk de hardwerkende landbou-
wers het onmogelijk maken hun job op een logische en goede manier uit te voeren. De enorm veel bijkomende regeltjes en data, 
met bijkomende administratieve lasten, zorgden en zullen toekomstig zorgen voor enorme grote ongewilde foutenlast bij de land-
bouwers. Dit zal zich dan ook vertalen in hoge boetes.

Al van voor de goedkeuring van MAP 6 hebben onze beleidsmedewerkers en ikzelf bij heel wat politici van de verschillende frac-
ties met handen en voeten en gefundeerd uitgelegd waarom sommige regels alleen maar zullen leiden tot onlogische situaties en 
fouten. We hebben tegenvoorstellen gedaan om een werkbaar, maar nog altijd streng mestactieplan op poten te zetten. Dit alles 
ten spijt is men onverminderd doorgegaan en werd het MAP 6 goedgekeurd na vele politieke wijzigingen. We wisten in de aanloop 
van de zomer dat een groot probleem de vanggewasregelgeving was. Vooral omdat dit in het midden van een teeltseizoen van 
kracht werd. We hebben moeten druk uitoefenen om nog granen te accepteren als vanggewas na aardappelen en mais. En dit is 
zelfs voor 2020 nog niet zeker. We hebben ook aangegeven aan de Mestbank om hiermee pragmatisch om te gaan. De Mestbank 
heeft bij hun rondgang in Vlaanderen op hun provinciale vergaderingen dit ook met zoveel woorden gezegd. Vandaag weten we dat 
dit echter loze beloftes zijn. De top van de Mestbank betwist dit en gaat resoluut door en informeerde deze week de landbouwers. 
En bij tekortkomingen worden onmiddellijk hoge boetes opgelegd. De reacties van de landbouwers naar ons toe geven een beeld 
weer wat er leeft op terrein. Ongeveer 1800 landbouwers hebben niet kunnen voldoen aan de vanggewasregelgeving. Bijna 1500 
boeren zullen boetes opgelegd krijgen en extra maatregelen voor het komende teeltseizoen. Voor ons is dit onbegrijpelijk. Weken, 
zelfs maanden lang hebben we rond de tafel gezeten om dit aan te kaarten en vooral duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Door dit te 
doen is het draagvlak weg van MAP 6 bij veel hardwerkende landbouwers. Ook merken we uit de reactie dat heel wat landbouwers 
ervan overtuigd waren in orde te zijn met de regels. Maar wat blijkt nu: de Mestbank interpreteert dit totaal anders.

Ook wat de nitraatresidu betreft van 2019 is er heel veel ongenoegen. De bemesting is gebeurd onder MAP 5 en de beoordeling 
onder MAP 6. Ook dit is voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, gezien de verstrenging van de maatregelenpakketten. Daarbo-
venop komen er natuurlijk ook nog de droge weersomstandigheden bij.

Verder baart ons ook de meststoffenregistratie grote zorgen. Hoe alles zal moeten ingevuld worden bij de landbouwers en de le-
veranciers? Wie weet dit?

Om bovenstaande redenen, wetende dat we alles geprobeerd hebben om tot oplossingen te komen voor u, onze boeren, onze leden, 
hebben we beslist dat onze laatste mogelijkheid is om te gaan procederen bij het grondwettelijk hof tegen MAP 6. We vinden dat 
er genoeg redenen zijn om deze procedure alsnog in gang te zetten. We willen dat er terug een werkbaar MAP komt. Eén die de 
waterkwaliteit ten goede komt en die de landbouwers ook nog toelaat om op een logische manier hun activiteit uit te voeren.

En we blijven ijveren dat er bij de opmaak van regelgeving een praktijktoets moet gebeuren om te kijken of alles wel toepasbaar is.
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