de voorzitter

Koken kost geld, ook op het veld!
Wanneer u dit leest zal de donderdagse landbouwactie in de Europese wijk in Brussel achter de rug zijn en
is de Europese Top over het meerjarig financieel kader ook afgelopen, zeer waarschijnlijk zonder definitieve
beslissing. Dat mag ons niet weerhouden om nog eens terug te komen op de agenda van die top en het
belang ervan voor onze sector. Het lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar dit is het absoluut niet!
Onze toekomst hangt vast aan die van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het daarvoor beschikbaar budget. Is dat niet toereikend, dan komen we ongetwijfeld in de problemen.
Zonder of met sterk verminderde financiële ondersteuning vanuit Europa wordt het heel moeilijk, zo niet
onmogelijk, om alle bij ons gelegde verantwoordelijkheden te blijven waarmaken, zoals daar zijn: voldoende
veilig, voedzaam en gezond betaalbaar voedsel produceren, landschapszorg, het leefbaar houden van het
platteland.
Onze vragen rond het Europees budget zijn zonder discussie legitiem en komen kort gezegd neer op volgende vier thema’s: voldoende budget voor de ondersteuning van economische en innovatieve investeringen, geen verdere uitbreiding van de externe convergentie (herverdeling van West naar Oost-Europa),
voldoende budget om aan de bijkomende vragen rond vergroening het hoofd te kunnen bieden en ten
vierde om de Green Deal (het groot klimaatplan van Europa) te kunnen implementeren op een economisch
verantwoorde manier. Uit de eerste teksten over het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Commissie, van mei 2018, bleek meteen dat middelen uit de landbouwenveloppe zouden ingezet kunnen worden
voor migratie, veiligheid en klimaat.
De combinatie van de Brexit (- € 70 miljard), de weigering van verschillende lidstaten om meer bij te dragen
dan vandaag (1.11% van het Bruto Binnenlands Inkomen) en de hierboven aangehaalde intentie tot verschuiving naar andere beleidsdomeinen zal ervoor zorgen dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector het moeilijk
zal krijgen om alle bijkomende vragen vanuit de brede maatschappij waar te maken.
Dat was ook de reden waarom we, zoals in eerdere communicatie reeds meegegeven, alle Belgische politieke verantwoordelijken en ook de betrokken federale en Europese parlementairen aangesproken hebben.
Vorige vrijdag zijn we ook rechtstreeks met het kabinet van Europees president Charles Michel in gesprek
gegaan om duidelijk aan te geven waar de klepel hangt.
Iedere goedmenende politicus moet inzien dat er niet mag getornd worden aan de ondersteuning van onze
sector, de enige garantie op de toekomstige productie van veilig, voedzaam en gezond voedsel van Europese bodem, de enige garantie op een toekomst die naam waardig voor onze jonge landbouwers.
Voedsel is en blijf strategisch. Land- en tuinbouwers dragen er elke dag zorg voor en zorgen er elke dag
voor dat ieders bord gevuld raakt, elke dag opnieuw.
Alleen: koken kost geld, ook op het veld!
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