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De Week van de Korte Keten, die nog loopt tot 23 mei, was dit jaar opnieuw een aandachtstrekker op 
verschillende vlakken. De lancering van de Week van de Korte Keten door voogdijminister Hilde Crevits 
werd uiteraard aangegrepen om de mooie kanten van het korte ketenverhaal in de kijker te zetten. Die 
eerste aanzet werd verder gevoed door de aankondiging van de vele initiatieven die door de verschillende 
partners en producenten genomen worden. Gedurende de voorbije 15 maanden was er een duidelijk toe-
genomen interesse voor de herkomst en nabijheid van voedingsmiddelen. Talloze hoevewinkels boomden 
in hun omzet via een sterk toegenomen afzet in rechtstreekse contacten met consumenten en velen surfen 
vandaag nog verder op die golf. Zeldzaam zijn en blijven gelukkig de projecten voor rechtstreekse verkoop 
die fout aflopen, mede door het grondig doorrekenen van allerhande parameters en het verkennen van de 
potentiële afzetmarkten, rechtstreeks of via verkooppunten bij andere zelfstandige ondernemers. 

Om al die vandaag zo gewenste  “recht van bij de boer-producten” te kunnen voorzien en aan de man te brengen hebben we 
uiteraard een positieve benadering nodig vanuit het beleid. Op dat niveau mankeert het vandaag niet aan positivisme over en uit-
gesproken voorkeur voor korte keten bij zowat iedereen en terecht. Mandatarissen rolden de voorbije week net niet over elkaar om 
hun steun voor de landbouwers en de korte keten uit te spreken. We horen en zien het allemaal graag gebeuren, maar op andere 
punten blijft het zoeken naar respect voor ons als mens en voor ons als primaire voedselproducent. Op federaal niveau blijft het nog 
steeds hard kloppen op dezelfde nagel om de Europese Richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de agro-voedingsketen op 
een juiste om te zetten naar Belgische regelgeving. De discussie over groot of klein speelt daarin een belangrijke rol, maar voor ons 
en de meeste andere ketenpartijen blijft het principe “oneerlijk is oneerlijk, los van de grootte” primordiaal. Wordt uiteindelijk toch 
een drempel ingebouwd, dan zal niets wijzigen op het terrein en blijft de kleine producent verweesd achter als weerloze laatste en 
kleinste schakel in de keten. Dat is net wat de Europese initiatiefnemers tegen oneerlijke handelspraktijken wilden wegwerken bij 
het opstellen van de EU-Richtlijn in maart 2019.

Op Vlaams niveau lijkt het jammer genoeg niet moeilijk om onlogische verbanden te zien tussen schaalgrootte en korte keten, zo 
bleek vorig weekend. Nochtans zijn er kleinere bedrijven die alles op de “gewone” markten afzetten en zijn er evenzeer eerder groot-
schalige bedrijven die toch een deel van hun productie afzetten via korte keten-verkoop. Zomaar groot (mega) en klein tegen elkaar 
afzetten is  spijtig genoeg blijk geven van ofwel bewust verkeerd geïnformeerd zijn ofwel van een zekere vorm van kortzichtigheid 
in de benadering van de landbouwsector. Laat ons hopen dat het tweede niet van toepassing is. 

Aan de hand van alle communicatie die de voorgaande weken en dagen de wereld ingestuurd werd over de toekomst van de 
landbouw in Vlaanderen is het duidelijk geworden, voor zover dat nog niet het geval was, dat we geen zeven vette jaren tegemoet 
gaan. Beleidskeuzes uit het verleden geven vandaag aanleiding tot het terugdraaien van de klok op de kap van wie zich schikte 
naar geldende regels. Vandaag alle schuld in onze schoenen schuiven pikken we niet langer en wanneer uiteindelijk toch drastische 
maatregelen uitgevaardigd dreigen te worden, hoeven we die niet goedschiks te aanvaarden. Spreek daarom niet alleen ons aan 
over de fouten in het beleid en de werkwijze van sommige ambtenaren, spreek ook de verkozen Vlaamse en federale volksverte-
genwoordigers aan, over alle partijgrenzen heen. Vertel hen zelf ook en rechstreeks wat zich op vandaag afspeelt. Zij kunnen en 
moeten ook weten dat de moraal onder nul gegaan is en dat de toekomst van de Vlaamse landbouw in hun handen ligt en mogen 
zich ook niet schuldig maken aan een te kortzichtige benadering van onze sectoren. 

Wij, en in het bijzonder de jongeren, hunkeren naar zekerheid en respect. 

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