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Na de geslaagde tiende editie van Agriflanders, met heel veel bezoeken aan onze stand, is het voor het be-
stuur en de medewerkers alle hens aan dek om jullie opmerkingen en ideeën om te zetten in daden. En daar 
zullen we de volgende weken en maanden echt werk van maken. We zijn intern bezig met een grondige den-
koefening over onze organisatiestructuur en over hoe we jullie, onze leden en op de eerste plaats komende 
partners, beter kunnen dienen en jullie belangen nog beter kunnen behartigen. Steeds vanuit de reflex naar 
de basis toe. Verschillende leden en lokale bestuursleden kwamen tijdens Agriflanders op de proppen met 
zaken waarmee we rekening moeten en zullen houden. In de speciaal daarvoor samengestelde werkgroep 
ter verbetering van onze werking, intern en extern, wordt de eerstvolgende weken werk gemaakt van concrete 
voorstellen die uiteindelijk op bestuurlijk en operationeel vlak moeten geïmplementeerd worden. Vol eerbied 
voor hun sterk engagement hebben we deze leden-werkgroep zelfs “onze groep van 10” genoemd, met een 

kwinkslag verwijzend naar het sociaal overleg op federaal niveau. 

Meteen na het sluiten van de beurs in Gent was het weer snel over tot de orde van de dag, met onder meer een vertrouwd dossier dat 
snel op de sector afkomt, met name het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat aanleiding moet geven tot het vrijwaren van de open 
ruimte met aandacht voor de plaats voor landbouw en natuur daarin. Op ons succesvol symposium rond het ruimtegebruik in Vlaan-
deren tijdens Agriflanders was de boodschap duidelijk. Als er doorgegaan wordt met het ruimtebeslag aan het tempo van de voorbije 
jaren, dan is er tegen 2050 geen ruimte meer voor landbouw. Aan het tempo van 6 ha per dag waar beslag op gelegd wordt verkleint 
de ruimte dermate snel dat we er bijna letterlijk doorheen zullen zitten binnen 30 jaar. Het is dus wel degelijk 5 voor 12 om de inbeslag-
name van de open ruimte een halt toe te roepen. Het Witboek BRV werd eind november goedgekeurd door de regering en vandaag 
lopen consultaties bij adviesraden en gemeenten met als doelstelling snel werk te maken van een wetgevend kader dat een halt moet 
toeroepen aan een nog groter ruimtebeslag. Met het ABS zullen we op verschillende fora de verschillende stadia mee opvolgen en er 
mee voor zorgen dat we de initiële negatieve antwoorden op de vraag of er nog ruimte zal zijn om te boeren in 2050, kunnen ombuigen 
naar een volmondige “ja”. Daarvoor moet het beleid echt uit zijn kot komen en heilige huisjes durven aanpakken op alle beleidsniveaus 
om fouten uit het verleden weg te werken. 

Iets verder van huis was de “we go all the way” van de Britse premier Theresa May de uitspraak van de week. Daarmee was meteen 
duidelijk dat de Brexit, de keuze van het Britse volk op 23 juni vorig jaar, volledig en hard zal uitgevoerd worden. De Britten voelen er 
niets voor half binnen half buiten de EU te zijn en gaan dus voor een volledig autonome koers. Ze willen met andere woorden zo snel 
mogelijk handelsverdragen sluiten met andere landen, zoals met de VS waar de nieuwe president heel graag snel zo'n verdrag met 
het VK wil sluiten. Ook andere landen staan in de rij om met de Britten zaken te doen. Onder andere historische partners uit het Britse 
Gemenebest (Canada, Australië, Indië,…) maar ook China bijvoorbeeld lijken op het puntje van de stoel te zitten om deals te sluiten.

Bedrijven uit de Europese Unie moeten mogelijk rekening houden met douaneheffingen en andere kostprijsverhogende belemmeringen 
als ze hun producten in de toekomst in het VK willen afzetten. De feitelijke scheiding komt er waarschijnlijk maar tegen begin 2019 en 
tot die tijd blijft de situatie onveranderd. Maar toch merken we reeds de invloed op de wisselkoersen in die zin dat het Britse pond zo’n 
20 % aan waarde verloren heeft waardoor lopende contracten in ponden voor export naar het VK sterk inhakken op de euro-rekening 
van de exporteurs van bijvoorbeeld groenten of aardappelen. Aangezien het VK een belangrijk afzetgebied is mag het belang van een 
goed geregelde uitstap uit de Unie ook voor de land- en tuinbouwsector bij ons niet onderschat worden.

Laat ons echter ook het veel ruimere financiële plaatje voor de Europese begroting niet uit het oog verliezen. Het Verenigd Koninkrijk 
draagt als grote lidstaat elk jaar bijna 10 miljard euro netto bij aan het Europese budget. Er zijn reeds geruchten om de wegvallende 
inkomsten te compenseren door meer geld af te romen in de 27 overblijvende lidstaten. De kans is namelijk groot dat de Europese 
administratie niet gaat krimpen met 10 miljard, maar dat bedrijven en burgers meer belastingen zullen gaan betalen om de Europese 
financiën op peil te houden. Laat ons hopen dat de Brexit ook op dat vlak niet op rekening van het landbouwbudget valt of we staan 
meteen weer helemaal met de voetjes op de grond.
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