de voorzitter

Landbouw en voedselvoorziening ondeelbaar
Steeds meer opiniemakers en beleidsmensen op hoog niveau nemen landbouw en voedsel in één beweging mee wanneer ze over de toekomstige evolutie van onze sector spreken. Soms ingegeven door
discussies rond de door de Verenigde Naties in 2015 gelanceerde duurzaamheidsdoelstellingen, de SDG’s
in vaktermen, soms naar aanleiding van het debat over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, na 2020. Het vernoemde begrip “duurzaamheid” is echt niet meer
weg te slaan uit de vergaderruimtes en dat zorgt er voor dat we met het ABS mee het bad in moeten, als
vertegenwoordiger van een respectabele groep boeren en tuinders in Vlaanderen. Duurzaamheid is vandaag een allesomvattend begrip geworden, maar de aandacht blijft vooral geconcentreerd rond de drie
traditionele pijlers: economie, ecologie en maatschappij. Kort gezegd gaat duurzaamheid over verantwoord
werken om de toekomst van de volgende generaties niet te hypothekeren. Dat daarbij snel richting landbouwsector gekeken wordt
is niet verrassend omdat wij met onze activiteiten een impact kunnen hebben op de omgeving en de maatschappij én we een niet
onbelangrijke economische speler zijn. Dat laatste als voedselproducent, hetzij rechtstreeks aan de consument, hetzij als leverancier richting voedingsindustrie, maar ook als beheerder van het platteland en gastheer van andere bevolkingsgroepen uit minder
landelijk gebied, de steden.
Dat wij steeds meer aangesproken worden over de hier aanwezige veestapel, dat is een open deur intrappen. Steeds meer drukkingsgroepen en politici wijzen veehouders met de vinger omdat ze mee verantwoordelijk zouden zijn voor de klimaatverandering
door de (volgens hen) te grote uitstoot van broeikasgassen vanuit onze veehouderij. Te kort door de bocht wat mij betreft, want
wat we hier produceren, gebeurt efficiënter dan in andere werelddelen, de consumptie van vlees neemt wereldwijd toe en waar
meer mensen in staat zijn om vlees te kopen, dan doen ze dat ook. Want het is niet omdat bij ons minder vlees gegeten wordt dat
er overal minder vlees gegeten wordt, integendeel!
Toch is er een algemene oproep om in de westerse wereld een andere eetcultuur aan te nemen en om zich bewuster te worden van
het feit dat er te veel grondstoffen “misbruikt” worden om dierlijke eiwitten aan te maken, terwijl we volgens sommige opiniemakers
evengoed met een dieet op plantaardige basis door het leven kunnen komen. Niet onbelangrijk in deze discussie is het feit dat door
de jaren heen de verschillende essentiële micronutriënten, de onmisbare voedingsstoffen in onze plantaardige voedingsbronnen
(aardappelen, groenten en fruit), veel minder aanwezig zijn. De reden? Daar heeft ook de wetenschap (Wageningen University and
Research) voorlopig nog het raden naar, maar dit gegeven kan niet zomaar opzij gelegd worden wil men praten over het bijsturen
van onze eetgewoontes.
Duurzaamheid was ook deze week voorwerp van discussie tijdens een burgerdialoog die de Europese Commissaris voor landbouw,
Phil Hogan, hield in Wuustwezel. De teneur van zijn betoog is genoegzaam bekend in landbouwmiddens: wij zullen nog meer moeten kunnen verantwoorden waarom wij menen aanspraak te kunnen maken op 38% van het Europese budget. De rode draad door
zijn betoog was opnieuw “meer met minder”, meer inspanningen leveren op het vlak van duurzaamheid met minder geld. Die boodschap zit ook duidelijk verpakt in zijn mededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 van 29 november
2017. Die boodschap zal begin juni ook terug te vinden zijn in zijn wetgevende voorstellen waar de lidstaten dan verder mee aan
de slag moeten voor het nieuwe GLB op lidstaatniveau. Wat betreft het stopzetten van de oneerlijke handelspraktijken doorheen
de agrovoedingsketen, waar Hogan ook stappen richting primaire sector wil zetten, hopen we op 12 april e.k. een duidelijk kader
tevoorschijn te zien komen dat onze positie in de keten écht versterkt.
Want zonder landbouw geen voedselproductie, we zijn een twee-eenheid.
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