de voorzitter

Gebrek aan steun vanuit Europa en Vlaanderen
De informele Europese Landbouwraad van 16 november bracht opnieuw geen soelaas voor de verschillende land- en tuinbouwsectoren die zwaar lijden onder de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Voor de
varkenssector komt daar bovenop nog de steeds groter wordende marktverzadiging door de verder uitdijende Afrikaanse Varkenspest in Duitsland, met een ongeziene marktverstoring tot gevolg. Met het ABS
kaartten we op alle politieke niveaus de steeds groter wordende problemen aan. De eerste en voorlopig
enige Covid-19 tussenkomst voor de land- en tuinbouwsector door Vlaanderen ligt alweer een heel tijd
achter ons en die beperkte zich tot de sierteelt- en de aardappelsector ten belope van 35 miljoen. Geen
enkele andere structurele tussenkomst bleek en blijkt vandaag te overleven op de onderhandelingstafel,
voor zover die er al op komen.
Het frustreert terecht menig boer en tuinder dat er zeer vlotjes premies en andere steun uitgedeeld worden aan andere zelfstandigen die het zeer moeilijk krijgen door de sanitaire crisis, maar zeer veel land- en
tuinbouwers zitten evenzeer in een precaire financiële situatie. De toestand is dermate ernstig geworden
dat zelfs de sterkste schouders gebukt gaan onder de toestand en er ook emotioneel dreigen onderdoor te
gaan. De mooie beloftes die op de Ronde Tafel “welbevinden in de land- en tuinbouw” gedaan werden rond
het uitbouwen van een platform waar je als land- en tuinbouwer snel aan je trekken moet kunnen komen
bij psychische problemen zou wel eens te laat kunnen komen voor veel mensen. Wij verwezen op de ronde
tafel en in De Drietand reeds naar de bestaande kanalen via Boeren op een Kruispunt en herhalen ons pleidooi voor het oppikken van eerdere bevindingen uit het project Zot van (‘t) boeren. Zo zou er sneller kunnen
geschakeld worden en maximaal gebruikt gemaakt worden bestaande structuren, die wat ons betreft zelfs
versterkt kunnen worden. Het warm water werd ook maar één keer uitgevonden.
Maar die psychische problemen zijn uiteindelijk hoofdzakelijk het gevolg van stressfactoren waar de overheid, consulenten en andere spelers in de keten heel vaak mee aan de basis van liggen. Het gevoerde
beleid uit het verleden, Europees en Vlaams, was steeds van die aard dat eerder groei gepredikt werd als
meest aangewezen weg, dan de weg van een heroriëntering. Daar werd uiteraard gretig op ingespeeld
door de toelevering en ook langs afnemerszijde zag men zeer lang opportuniteiten in een groter wordend
aanbod. Tot vandaag worden zekere marges ingebouwd in de prijsvorming bij de andere schakels in de
agro-voedingssector en op zich is daar niets verkeerd mee. Dat wordt het wel als je merkt dat de basis van
die ganse keten niet meer uit de kosten geraakt, verder moet werken omwille van de levende materie (dier
en plant) waarmee gewerkt wordt en je als primaire sector helemaal overgeleverd bent aan de grillen van
de markt en van de politiek.
Dat laatste is nu vooral een probleem geworden in het vergunningsbeleid waar via het kabinet van de minister bevoegd voor omgeving omzendbrieven als basis voor het vandaag te volgen beleid dienen. Deze evolutie bedreigt zelfs de natuurlijke dynamiek in een aantal sectoren en ontneemt vooral jonge mensen elke dag
meer en meer de goesting om in de stiel te stappen. Wanneer er geen bijsturing komt van dat beleid zal het
platteland steeds verder ontvolken en verdwijnt ook daar de dynamiek, met alle gevolgen van dien. Ik weet
niet of een regelgever zich daar wel goed van bewust is wanneer strengere regels uitgevaardigd worden.

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