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Witte rook op 1 oktober laatstleden voor onze nieuwe federale regering onder leiding van Alexander De 
Croo, de Vivaldi-regering kwam er uiteindelijk na bijna 500 dagen gebakkelei. Een zeer diverse regering 
werd het dus, met blauw, rood, groen en oranje samen aan zet. Waar bij velen meteen de schrik om het 
hart sloeg omwille van de rood-groene deelname aan de regering, zagen we in het regeerakkoord toch 
wel verschillende punten opduiken die ons als landbouwers moeten kunnen gerust stellen. Er werd dus 
wel geluisterd naar de stem vanop het platteland bij de redactie van het regeerakkoord. Met Alexander De 
Croo als premier hebben we in ieder geval een grote fan van de landbouw in de Wetstraat 16. Nu is het 
uitkijken naar de inhoudelijke invulling van het regeerakkoord door de respectievelijke vakministers. Op 

landbouw is David Clarinval, ondernemer in het familiebedrijf voor industriële en agrarische bouw, aan zet in opvolging van Denis 
Ducarme. We kijken al uit naar het eerste gesprek met onze nieuwe federale minister. Uit contacten met Franstalige collega’s blijkt 
dat minister Clarinval de Waalse landbouwsector bijzonder goed kent. Het zal er nu op aan komen om hem ook eens op sleep-
touw te nemen langs onze kant van de taalgrens en om hem ook de Vlaamse zijde van de land- en tuinbouw te leren kennen. De 
liefde voor onze mooie sector bij beide excellenties zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat de land- en tuinbouwers in de premier en 
de minister van landbouw echte pleitbezorgers en gesprekspartners hebben op federaal en Europees niveau. De ongedwongen 
contacten met de premier in de loop van de voorbije jaren laten ons in ieder geval het beste verhopen. Deze regering trekt de kaart 
van een op wetenschappelijk inzicht gebaseerd en economisch beleid, waarbij er rekening zal gehouden worden met de potentiële 
impact van besluitvorming en beleidskeuzes op de activiteiten van de landbouwsector in België. De passage over de reductie van 
pesticiden, waarbij de concurrentiepositie van onze sector ten opzichte van onze buurlanden of andere Europese landen niet in het 
gedrang mag komen is daar een voorbeeld van. Evenzeer stemt het tevreden dat de regering aandacht heeft voor bij ons geldende 
milieu- en productiestandaarden bij het afsluiten van handels- en investeringsakkoorden en dat deze als bindend en afdwingbaar 
beschouwd worden. Het was de voorbije jaren vaak trekken en sleuren, ook bij de minister van landbouw, om het gezond verstand 
te laten zegevieren, herinner u de soms ronduit pijnlijke ministeriële uitspraken rond glyfosaat of neonicotinoïden. Verschillende 
passages in het regeerakkoord erkennen de rol van onze sector als economische speler en we stellen vast dat er een aanzet zal 
gegeven worden tot een wet “ter bescherming van de landbouwprijzen”. Wat dat precies wordt is nog onduidelijk, het feit dat dit 
opgenomen werd is positief. De aandacht voor meer transparantie in de agro-voedingsketen en de verdere ondersteuning van 
het prijzenobservatorium worden ook expliciet vermeld. De uitdrukkelijk vermelde strijd tegen misleidende reclame en meer in het 
bijzonder het “greenwashen” draagt eveneens onze goedkeuring weg. Dat laatste sluit aan bij onze stappen tegen het valselijk 
gebruik van vleesbenamingen voor niet-vleesproducten, wat nu bovendien ook bovenaan de agenda staat op Europees niveau. De 
verdere verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandige land- en tuinbouwers, inclusief het gelijkstellen van het pensioen, 
komt eraan en het vrouwelijk ondernemerschap zal nog meer aangemoedigd worden. Het sociaal statuut van de medewerkende 
echtgeno(o)t(e) was voor het ABS en VABS reeds verschillende malen voorwerp van bespreking bij de voogdijminister, maar we 
blijven daar voorlopig op onze honger zitten wat betreft de juiste bijsturing. De regering volgt ook de Europese Commissie in de 
doelstellingen voor de reductie van de CO₂-uitstoot en in verband met de ten uitvoering brenging van de Green Deal. We kijken uit 
naar de overlegrondes met de vakministers en sectorvertegenwoordigers uit beide landsdelen hierover om er mee voor te zorgen 
dat de haalbaarheid niet uit he toog verloren wordt.

We nodigden de premier en de federale minister voor landbouw in ieder geval al uit voor een rondje Vlaanderen “te boere”. 

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

de voorzitter

Regering De Croo I uit de startblokken


