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Naar aanleiding van de in 2015 uitgeschreven duurzame ontwikkeling doelstellingen van Verenigde Naties 
wordt ook in Vlaanderen werk gemaakt van een nota rond duurzaamheidsdoelstellingen richting 2030. Eer-
der was er reeds de Visie2050-nota van de Vlaamse Regering, die reeds voor een stuk meeging in de visie 
van de Verenigde Naties. Vandaag werkt de administratie aan een werkstuk rond Vlaamse doelstellingen die 
tegen 2030 zouden moeten gerealiseerd worden. Het wordt alvast een hele uitdaging om over alle beleids-
domeinen heen tot één gedragen tekst te komen. Voor het luik landbouw wordt daarbij beroep gedaan op de 
tussenkomst van en op de expertise in de schoot van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 
(SALV). Het ABS zal onder meer via dat kanaal zijn steentje bijdragen aan de input die vanuit onze sector zal 
geleverd worden. Los daarvan werd de SALV deze week uitgenodigd door de Commissie Landbouw van het 

Vlaams Parlement om een SALV-nota te bespreken waarin vijf pertinente uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in 
Vlaanderen aan bod komen. De nota is een werkstuk, een discussienota, die draait rond vijf geselecteerde uitdagingen: hoe kunnen we 
zo veel mogelijk land- en tuinbouwers behouden en laten instappen? Hoe kunnen landbouwbedrijven optimaal functioneren binnen de 
Vlaamse multifunctionele open ruimte? Hoe kunnen de klimaat- en milieu impact van de landbouw binnen de gebruiksruimte houden? 
Hoe realiseren we een maatschappelijk gedragen landbouw in Vlaanderen? Hoe omgaan met en klaar zijn voor veranderingen? Het zijn 
stuk voor stuk heikele punten die elk hun antwoord zullen moeten vinden de volgende maanden en jaren vanuit het beleid, maar ook 
vanuit de sector zelf en liefst in een participatief traject. We zullen immers als sector blijvend en in toenemende mate geconfronteerd wor-
den met vragen vanuit de maatschappij over de wijze waarop we onze activiteiten organiseren en uitvoeren als producenten. Vandaag 
hebben we als sector reeds een aantal stappen gezet naar duurzamere land- en tuinbouwactiviteiten in tegenstelling tot wat sommigen 
onze medemens willen laten geloven Een illusie is het al lang niet meer.

Vanuit een ander perspectief (door de fruitsector en de Belgische tuinbouwcoöperaties) werd deze week gekeken naar de evolutie van 
de export binnen de gewijzigde mondiale omgeving. De visie die door gastspreker professor Jonathan Holslag, docent internationale 
politiek aan de VUB, werd meegegeven was er één die “aan de ribben hield”: realistisch en uitdagend voor iedereen die betrokken is bij 
de productie, commercialisering, promotie, certificering enzovoort. In zijn betoog hield hij een onomwonden pleidooi voor méér land-
bouwpolitiek en méér ondersteuning van de sector. Net het tegenovergesteld dus van wat de EU de voorbije jaren deed. De professor 
vergeleek het beleid in de VS, India en China met dat in de EU en hij kwam tot de vaststelling dat de EU denkt vanuit de markt en dat zij 
steeds meer denken en ageren vanuit de staat, steeds weer vanuit het besef dat landbouw een strategisch goed is en voedsel cruciaal 
is voor een staat of regio. Ooit was dit de visie van de prille EU, vandaag laat men dit hier meer en meer los. In zijn toespraak legde de 
professor eveneens de nadruk op het belang van vrede en stabiliteit in het geopolitiek kader om als sector niet de speelbal te worden 
van puur politieke beslissingen (ivm Rusland bijvoorbeeld). Het belang van de eigen markt mag als gevolg daarvan in ieder geval niet 
onderschat worden en daar kan en moet extra aandacht naartoe gaan, zeker voor de sector groenten en fruit, waar de consumptie nog 
steeds op een laag pitje staat om van een evenwichtig dieet te kunnen spreken. 

De uitdaging voor de groenten- en fruitsector is bijgevolg groot. Deze visie geldt overigens voor alle sectoren waar export bij komt kijken: 
vertel het verhaal achter het product, zorg voor kwaliteit (ook voor export!), detecteer in een vroeg stadium opportuniteiten en zorg er 
als overheid voor dat de diplomatieke ondersteuning op en top in orde is. Op dat vlak is de versnippering van bevoegdheden tussen de 
verschillende beleidsniveaus in België geen voordeel. Er werden stappen gezet, maar in het buitenland blijft de samenwerking tussen 
het Vlaams, Waals en federaal niveau soms haperen. Dat is en blijft een werkpunt.
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