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2019 zal bij heel wat leden herinnerd worden als het jaar waarin minister Joke Schauvliege gedwongen werd 
om op te stappen na een foute uitspraak op een ABS-nieuwjaarsreceptie in Lierde, gevolgd door aantal 
onnavolgbare politieke beslissingen waarvan de sector de volgende jaren blijvend de gevolgen zal van 
moeten dragen. Het nieuwe Mestdecreet dat rap-rap gestemd werd zonder vooroverleg, zonder enige vorm 
van luisterbereidheid voor onze tegenargumenten, blijft nazinderen. Het dossier blijft in 2020 onverminderd 
op de agenda staan. Een degelijke begeleiding en bedrijfsadvisering, dicht bij beleid en veld, blijft in dat 
kader een zeer belangrijk en cruciaal gegeven om vooruitgang te boeken op het terrein. Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat de toenmalige minister voor landbouw en omgeving, Koen Van den Heuvel, halfweg het 
lopende werkjaar een ferme hap uit het budget van het CVBB weghaalde en toewees aan een (privé) stu-
dieproject rond nutriënten. Door die financiële zet stokte een gestructureerde opvolging en monitoring van 

de probleempunten, waar extreem hoge nitraatconcentraties gemeten worden. Na het onnavolgbaar parcours dat de uittredende 
regering reed in mei en de maanden daarna, kwam in oktober het nieuwe Vlaams regeerakkoord met de erkenning van onze sector 
als volwaardige schakel in het Vlaams economisch bestel. Uit de eerste formele contacten met onze nieuwe vakminister Crevits en 
haar collega’s van Omgeving, Zuhal Demir en de nieuwe Vlaamse minister-president Jan Jambon, lijkt die erkenning geen eenmalige 
uitspraak te zijn. Toch blijven er heel wat uitdagingen op ons afkomen met het nieuwe Europees landbouwbeleid dat zal uitgerold 
moeten worden in Vlaanderen na 2021, met de klimaatuitdagingen en de plaats in dat debat voor de landbouw, met de ruimtelijke 
ordening, met de waterproblematiek (droogte, kwaliteit en kwantiteit), met de vraag naar meer natuur en bos. 

In 2020 willen we in ieder geval jullie vertrouwen niet beschamen. We engageren ons met het bestuur en alle medewerkers om kort 
op deze dossiers te zitten, we houden ook in 2020 de lijnen met de beleidsmensen kort om jullie belangen naar behoren te verde-
digen. Steeds vanuit een reflex van op het terrein, heel dikwijls ook door actieve land- en tuinbouwers waaronder ondergetekende, 
om de voeling met de praktijk niet te verliezen en de impact op jullie bedrijfsvoering onmiddellijk te kunnen duiden. Die vertegen-
woordiging vanop het terrein georganiseerd krijgen is niet altijd evident. Mijn waardering en respect voor alle ABS-vertegenwoor-
digers, vrijwilligers en medewerkers, van hoog tot laag, op lokaal of Brussels niveau, is oprecht en zeer groot. Zonder die steun en 
toewijding, elk op zijn of haar terrein, zou het voor ons als organisatie veel moeilijker zijn om onze visie te blijven verkondigen en 
te verdedigen. Maar uiteraard hebben we daar ook onze leden voor nodig. Het feit dat jullie dag in dag uit op ons beroep kunnen 
doen is belangrijk en houdt ons, als jullie belangverdediger, met de voetjes op de grond en ook scherp. Een breed draagvlak is 
altijd de beste basis voor discussies hogerop. En we hebben nog wat plaats binnen de ABS-familie! Praat over het belang van een 
onafhankelijke syndicale landbouworganisatie bij de op komst zijnde familie- en vriendenbijeenkomsten en Nieuwjaarsdrinks onder 
collega’s. Overtuig hen als collega, mee met het ABS- bestuur, om bij ons aan te sluiten. 

“Het verleden hebben we, de toekomst maken we samen” was een slogan die we een paar jaar geleden gebruikten om nieuwe leden 
te werven en om samen de boodschap “boer zoekt respect” verder uit te dragen. Vandaag zoeken we nog steeds naar respect, hoe 
meer zielen dat doen vanuit de ABS-familie, hoe luider onze stem klinkt.

Geniet intussen van een fijne Kerstperiode en in naam van alle bestuurders en medewerkers wens ik jullie allen een gezond en 
voorspoedig nieuw boerenjaar vol respect toe.
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