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Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in ons land worden steeds striktere voorzorgsmaat-
regelen uitgevaardigd tot op de semi-lockdown waarin we nu terechtgekomen zijn. Eén ding is echter een 
zekerheid: iedere Belg wil graag elke dag eten en liefst zo gevarieerd mogelijk en dat hebben we gemerkt 
de voorbije dagen. Het hamsteren van voeding én non-food producten zorgde meteen voor logistieke 
problemen om alle rekken in de warenhuizen tegen ’s anderendaags weer gevuld te krijgen. Aan ons, land- 
en  tuinbouwers, zal het niet gelegen hebben. Onze leden, land- en tuinbouwers, blijven elke dag verse 
producten leveren aan melkerijen, slachthuizen, veilingen en retailers alsof er geen corona in het land is. 
Integendeel zelfs, er wordt nog een tandje bij gestoken om te kunnen volgen. Een koe blijft melk geven, een 
kip blijft eieren leggen, dieren en planten blijven groeien. De bevoorrading vanop onze landbouwbedrijven 
hapert niet en toch merk je dat in de favorietste warenhuisketen geen groenten of melk of vlees meer te 
bespeuren is…

De meeste landbouwers-thuisverkopers merken de voorbije dagen een duidelijke toename van hun cliënteel. Verschillende van 
onze leden leverden zelfs melk, aardappelen of groenten rechtstreeks bij franchisenemers of bij grootkeukens van rust- en ver-
zorgingstehuizen, omdat de distributiecentra niet meer konden volgen. Vleesveehouders en hoeveslagers die zelf leveren ook aan 
slagerijen draaien dubbele shiften om alles versneden en geleverd te krijgen. Een sector die daarentegen serieus in de klappen 
deelt, is de sierteeltsector, mee in de hand gewerkt door de sluiting van niet-voedingswinkels. Daar zal een schaderegeling voor 
uitgewerkt worden. In tijden van vermeende schaarste is de Vlaming zijn buurman-landbouwer-thuisverkoper duidelijk opnieuw of 
nog meer weten te waarderen. Voor heel wat van hen is dat een hart onder de riem! Op internationale markten zien we terzelfdertijd 
een vertraagde afname van varkensvlees, kippenvlees, melkpoeder, suiker enzovoort, met alle gevolgen van dien. De prijzen dalen 
scherp en snel en dreigen op vrij korte termijn cashproblemen te veroorzaken. Vandaar dat we contact namen met onze favoriete 
landbouwbank om soepel om te gaan met vragen tot uitstel van afbetalingen. Een regeling die ook reeds politiek afgedwongen 
werd, aangevuld met een borgregeling door de overheid voor wie in de problemen komt. 
Daarnaast is het beschikbaar hebben van voldoende arbeidskrachten in de groente- en fruitsector en de aspergeteelt, die nu heel 
snel op gang komt, cruciaal, net zoals bij het plantseizoen van zomergroenten. Heel wat Oost-Europese seizoenarbeiders zijn terug 
naar huis, maar de mogelijkheid wordt nu wel geboden om de arbeidstijd te verlengen met nog eens 65 dagen. Iets wat eigenlijk 
reeds een paar jaar geleden kon voorkomen worden, indien onze vraag tot het verlengen van de arbeidsduur van 65 tot 100 dagen 
volop gesteund was geweest en niet omwille van geldingsdrang en platte partijpolitieke spelletjes niet gerealiseerd kon worden. 
Wij vroegen intussen ook om alle pistes te onderzoeken, inclusief het tewerkstellen van asielzoekers. Minister Maggie De Block, 
bevoegd voor asiel en migratie, samen met Vlaams minister voor werk (en de VDAB) Crevits, onderzoekt op welke manier dit kan 
geïmplementeerd worden.
Met een verdere verstrenging van de coronamaatregelen in België vroeg het ABS ook om, net zoals in Frankrijk en in lijn met de 
eerdere communicatie vanuit de Europese Commissie, alles wat gerelateerd is aan voedselproductie, inclusief land- en tuinbouw, 
als prioritair te beschouwen en vrije baan te geven.  Voor ons is het cruciaal dat alle werkzaamheden op onze bedrijven en onze 
percelen kunnen doorgaan. Daar werd snel en zeer positief op gereageerd, mits het respecteren van alle maatregelen om versprei-
ding van het virus te vermijden in acht genomen worden. Dat mag geen probleem vormen, vermits wij als land- en tuinbouwers het 
gewoon zijn om strikte bio-veiligheidsmaatregelen  in acht te nemen, in zowel de dierlijke als de plantaardige sectoren. De gewone 
burger zou er misschien wel eens een voorbeeld kunnen aan nemen….
Vandaag leggen we de zaadjes voor de oogst van morgen. Figuurlijk, maar in ons geval ook letterlijk. 
Een haperende agrovoedingsketen moet ten allen tijde vermeden worden. Dat is een scenario dat niemand wil. Wij niet, de voe-
dingssector niet, de consument ook niet en de politiek nog veel minder.
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de voorzitter
Covid-19 – corona: de bevoorrading van bij ons is gegarandeerd  

en dat moet en zal zo blijven, ook in deze “oorlogstijd”


