de voorzitter

Vertrouwen in de toekomst
Op 13 juli gaf de algemene vergadering van het Algemeen Boerensyndicaat mij voor de vierde maal het
vertrouwen om als nationaal voorzitter op te treden voor de volgende vier jaar. Het zal meteen ook mijn
laatste mandaat zijn in die hoedanigheid, conform onze statuten. Ik ervaar het als een blijk van waardering
voor de voorbije twaalf jaar, iets waar ik uitermate dankbaar voor ben. Het uitgesproken vertrouwen geeft
mij in ieder geval de energie om ook de volgende jaren de ABS-kar te trekken. Het ABS staat sinds jaar en
dag op de bres voor de familiale bedrijven, van klein tot groot, steeds vanuit de praktijk en met de voetjes
op de grond, ons steeds ervan bewust zijnde dat er nog veel zaken ten goede moeten gebeuren. Ik ben er
vast van overtuigd dat we met het ABS nog behoorlijk wat steentjes moeten en kunnen verleggen in de
rivier en ik wil daar samen met mijn nieuw samengesteld bestuursorgaan, alle medewerkers en vrijwilligers
van het ABS werk van maken.
Het is en blijft een hele uitdaging om als actieve landbouwer elke dag opnieuw discussies aan te gaan met
politici en ambtenaren en om in Brussel de zuivere boerenbelangen te verdedigen. Maar als je links en rechts ook schouderklopjes
krijgt van buiten de eigen organisatie dan wil je nog harder je best doen. Wanneer je ook vanuit de algemene vergadering de unanieme boodschap “doe maar voort Hendrik” ontvangt, dan wil je als voorzitter dat vertrouwen niet beschamen en moet je in eer en
geweten verder doen. Een voorzitter is in mijn ogen immers niets meer dan een pion die namens de algemene vergadering en het
bestuur de opdracht krijgt om de belangen van de leden van de organisatie ABS te behartigen. De leden rekenen heel terecht op
diegene die op de voorzittersstoel zit om boodschappen van op het terrein uit te dragen en om beleidsmakers te doen stil staan bij
de mogelijke gevolgen van hun beleidskeuzes. Op het vlak van tijdsbesteding kan de inzet als landbouwer-voorzitter tellen, maar
met de steun en medewerking van velen doe ik mijn ding steeds vanuit het besef dat we het allen samen doen voor onze vrienden,
collega’s, buren, boeren en tuinders. Dat wil ik ook graag tijdens dit laatste mandaat blijven waarmaken.
Toen ik twaalf jaar geleden voor het eerst mocht optreden als voorzitter zat onze sector op haar tandvlees: er was een wereldwijde
crisis aan de gang met slechte prijzen voor onze producten. Het was op dat ogenblik echt nodig om steeds weer aan de alarmbel te
trekken en steeds weer op dezelfde nagel te kloppen om onze verzuchtingen te laten aankomen bij wie er iets kan aan verhelpen. De
slechte prijzen zijn vandaag in verschillende sectoren iets minder aanwezig, maar het blijft een ongelooflijk moeilijk verhaal om de
marges doorheen de keten billijker te verdelen. Beleidsmakers huiveren blijkbaar nog steeds van een dwingende en sturende hand
bij interprofessionele disputen die niet uitgeklaard geraken. De onvolmaakte omzetting van de Europese richtlijn tegen oneerlijke
handelspartijken in dit dossier blijft mij persoonlijk frustreren, omdat deze omzetting niet tegemoetkomt aan de basisvereiste voor
het goed functioneren van de keten: ieder zijn deel zonder extreme druk van bovenaf in de keten.
Naast de prijsvorming komen de volgende maanden en jaren uiteraard ook de zware dossiers in verband met stikstof, waterkwaliteit, pachtwetgeving, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en duurzaamheid op ons af. Een ander bepalend dossier zal het Europees
landbouwbeleid zijn, waar we richting landbouwbeleid met contractuele natuurverplichtingen gaan. Het is aan ons om te tonen dat
we ook die uitdaging niet uit de weg gaan. De opgedreven gesprekken met de natuurbeweging mogen gerust ook in die context
geplaatst worden, als mede betrokken actor op ons platteland.
Er worden straks een aantal beleidskeuzes gemaakt die de volgende jaren een enorme impact zullen hebben op de Vlaamse landen tuinbouw, zelfs beeldbepalend zullen zijn voor de Vlaamse land- en tuinbouw van de volgende decennia. De uitdagingen blijven
onverminderd op ons afkomen, al dan niet ingegeven door de continu veranderende maatschappelijke omgeving waarin wij actief
zijn en onze activiteiten verder willen ontplooien.
Vandaag steek ik opnieuw de hand uit naar al wie onze sector waardeert en ook in de toekomst de Vlaamse land- en tuinbouwers
mee de samenleving wil laten helpen maken, met als leuze:
“Het verleden hebben we, laat ons samen de toekomst maken”.

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