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Bijna zes weken semi-lockdown hebben we intussen al achter de rug. Hoeveel er nog volgen blijft koffiedik 
kijken, ook al worden er ballonnetjes opgelaten dat we na 3 mei vrijer zouden mogen bewegen. Voorzichtig 
zijn en fysiek afstand houden zal echter nog lang de regel blijven, willen we niet de rest van het jaar gecon-
fronteerd worden met strikte regels en, bijvoorbeeld, gesloten horecazaken. Die sluiting van de horeca zorgt 
onmiskenbaar voor een verminderde afname van basisvoedingsproducten en is vandaag de aanleiding voor 
veel Vlamingen om zich, opnieuw of voor het eerst, uit te leven in de eigen keuken. Dat de modale consu-
ment daarbij vooral de lekkere producten van bij ons gebruikt lijkt de logica zelve, maar dat is het niet. Nog 
niet zo lang geleden werd vaak meewarig gedaan over onze land- en tuinbouwsector en daarbij kwam ook 
dikwijls onze rol bij de klimaatopwarming, de impact op de omgeving en waterkwaliteit onder de loep. Tot 
nu, tot COVID-19 de ganse wereld overhoop haalde.

Plots zagen we wereldwijd de waardering voor onze sector met de dag groter worden, tot en met de G20, de groep van 20 sterkste 
economieën waaronder de Europese Unie, die afgelopen dinsdag samenkwamen en een oproep deden om wereldwijd te blijven 
inzetten op ondersteuning van de landbouw om de voedselvoorziening niet in het gedrang te brengen.

De Europese Commissie, het politiek orgaan van de Europese Unie, bewoog ook wat in de goede richting deze week woensdag, 
met de mededeling dat er extra middelen ingezet zullen worden ten gunste van de sectoren die zwaar in de problemen komen door 
de marktverstoring ten gevolge van COVID-19. Tegen eind april moet één en ander helemaal duidelijk zijn en moeten de lidstaten 
kunnen starten met eigen steunpakketten en -maatregelen om de prijsvallen te beperken. Zo zou er private opslag kunnen komen 
gedurende 3 tot 6 maanden voor zuivel en vlees, en komt er een versoepeling van bestaande marktinstrumenten voor groenten en 
fruit en schoolmelk en -fruit. 

Maar de opvallendste en een niet onbelangrijke maatregel vanwege de Commissie is dat er een aanpassing komt van de mededin-
gingsregels (artikel 222 van de gemeenschappelijke marktordening) voor zuivel, bloemen en aardappelen waardoor het mogelijk 
wordt om binnen de sectoren zelf afspraken te maken over productievolumes, lees productiebeperkingen kunnen afgesproken 
worden, om extreme marktoverschotten te vermijden. De mogelijkheid wordt geboden om producten van de markt te halen, wat 
uiteindelijk de druk van de ketel moet kunnen halen en prijscorrigerend moet werken. Hoeveel financiële middelen daar tegenover 
gezet zullen (kunnen) worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Voor de vrije aardappelen wordt hic et nunc overlegd tussen 
telers, afnemers en overheid om te zien wat haalbaar én werkbaar is. Voor de contractteelt moeten in eerste instantie de afnemers 
hun verantwoordelijkheid nemen. Of er een regeling komt naar Nederlands voorbeeld is nog niet duidelijk en het Nederlands model 
zomaar overnemen lijkt ons ook niet aangewezen.

Ik sluit deze keer af met een wijsheid uit een ver verleden, zo overzetbaar naar deze vreemde tijden: wij doen voort, wat er ook 
gebeurt.

“Zonder inspanning kan men niet welvarend zijn. Want ook al is het land vruchtbaar, men kan geen overvloedige oogst hebben 
zonder aanplanting.” 
Plato (427 BC – 347 BC), Grieks filosoof en schrijver 

Hou je gezond!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Voortdoen, wat er ook gebeurt


