de voorzitter

Droog, droger, droogst
“Het scenario uit 1976 is terug” horen we steeds meer bij 50-plussers. Voor wie er (nog) niet bij was in 1976
of het niet meer zou herinneren: het regende toen ook niet of amper vanaf het vroege voorjaar tot een eind in
de zomer met alle gevolgen van dien. Half juli was de oogst van wintergranen, bij wijze van voorbeeld, reeds
voorbij. Gras groeide helemaal niet meer na een graasronde of maaibeurt en er moesten enorme inspanningen
geleverd worden om voldoende water bij de weidedieren te brengen.
Anno 2017 stevenen we af op een gelijkaardige situatie indien er niet snel regen van betekenis komt. Daar
ziet het er de eerstvolgende dagen en zelfs weken niet naar uit. Wie met twee voeten in de praktijk staat en
door percelen met voorjaarsgewassen gaat, ziet die gewassen met de dag achteruitgaan. Ze krimpen als het
ware of gaan versneld in bloei of beginnen af te rijpen lang voor ze volgroeid zijn. De schade is reeds zichtbaar en wordt steeds groter. Vandaar dat het ABS minister Schauvliege reeds vroeg om het nodige te doen
om het landbouwrampenfonds te activeren. We voelden ons bovendien gesterkt door de communicatie die
uitgestuurd werd door het KMI, toevallig ook op de dag van onze vraag aan minister Schauvliege. Het KMI omschreef de droogteperiode als “zorgwekkend en stilaan dramatisch voor de natuur”. Wie professioneel bezig
is in een natuurlijke omgeving zoals onze akkers kon het KMI bericht alleen maar beamen. We kijken alvast
uit naar de analyse die door de bevoegde diensten zal gebeuren en rekenen alvast op een engagement dat
tegemoetkomt aan onze vraag om de onmiskenbare schade te compenseren. Het cumulatief neerslagtekort
over meerdere maanden (zelfs teruggaand tot september 2016!) wordt echt groot en werd door het KMI reeds
zeer uitzonderlijk genoemd. Er zijn weliswaar regionale verschillen, maar op vandaag is de schade reeds vast
te stellen, en zijn de gevolgen van de aanhoudende droogte reeds zichtbaar voor bepaalde teelten zoals vlas
en de eerste bloemkolen. Er zal amper iets geoogst kunnen worden door een te beperkte groei en het feit dat
het sop de kolen niet zal waard zijn.
Met de herhaalde vraag tot tussenkomst van het rampenfonds komt ook weer de discussie over de weersen teeltverzekeringen naar boven. De discussie daarover loopt intussen bijna tien jaar en mag zo stilaan zijn
einde kennen. De verzekeringssector zit blijkbaar met een grote schrik dat zij een eventuele calamiteit niet
de baas zullen kunnen en dat de verzekeringspremies te hoog en te afschrikkend zullen zijn voor de land- en
tuinbouwers. Met de voorstellen die vandaag op tafel liggen is er geen reden om er niet mee te starten. Het
landbouwrampenfonds kan immers blijven bestaan naast een verzekeringssysteem, waarbij er overigens Europese tussenkomsten van 60% mogelijk zijn voor de polissen. In Nederland, Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld
bestaan dergelijke systemen reeds lange tijd en draagt een landbouwer zelf een stukje risico onder de vorm
van een zelf gekozen vrijstellingspercentage van schadeloosstelling. Die vrijstelling bepaalt mee de hoogte van
de verzekeringskost voor de landbouwer. Het voorbeeld is er, de uitwerking in Vlaanderen (en België) nog niet.
Als landbouwer hebben we het weer niet in de hand en vragen we een behoorlijke dekking van opbrengstverliezen in geval van calamiteiten, via een rampenfonds of een private verzekering, ons maakt het niet uit. Het
bestaan van het ene systeem mag het ontwikkelen van het andere niet in de weg staan en dat is het ook niet.
Waar wacht men nog op?
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