de voorzitter

Het Rijk der Vrijheid?
“Het Rijk de Vrijheid is in zicht”, zo werden de versoepelingen van de coronamaatregelen die ingingen op
1 september aangekondigd door ministers en specialisten ter zake. Met het schooljaar dat ook weer “normaal” van start ging en mogelijkheden voor bijeenkomsten zonder beperkingen kunnen we ons steeds meer
en overal veel vrijer bewegen en dat is maar goed ook. Ook onze lokale ledenwerking kan eindelijk weer
helemaal los komen zonder de vervelende beperkingen wat het aantal aanwezigen in een zaal of stoelen
aan één tafel betreft. Hopelijk zijn we nu opnieuw vertrokken voor een onbezorgd en onbevangen verenigingsleven vol lokale activiteiten.
Vanuit Brussel kwam er vorige week ook andere communicatie over verworven vrijheden: vrije doorgang
over en toegang tot terreinen van derden. Een communicatie die met een zekere dwangmatigheid inspeelde op de gewijzigde goederenwet die een onbelemmerde vrije toegang tot gronden van derden zou
moeten mogelijk maken. Door een onzorgvuldige interpretatie en communicatie door de Koninklijke Federatie van Notarissen
werd ten onrechte de indruk gewekt dat alle percelen zomaar door derden mogen betreden worden, wanneer die niet afgesloten
zouden zijn of er geen verbodsbord voor het vermijden van doorgang zou geplaatst zijn. Deze nieuwe goederenwet trad in voege
op 1 september maar is niet zomaar toepasbaar op landbouwpercelen, wat intussen formeel bevestigd werd. Het ongelukkige aan
die foute communicatie is dat die gretig overgenomen werd door de landelijke pers waardoor terecht heel wat commotie onder
land- en tuinbouwers ontstond. Na contactname met het kabinet Justitie van minister Van Quickenborne werd al snel duidelijk dat
onbebouwde of onbeteelde (“non cultivé” in de Franstalige teksten) terreinen niet onder de goederenwet en de ermee gepaard
gaande “vrije doorgang” vallen. Zowel percelen waar reeds gewassen op aanwezig zijn als percelen die in “rust” zijn gedurende
de wintermaanden bijvoorbeeld, of waar een zeer beperkte activiteit is, bijvoorbeeld in het kader van beheersovereenkomsten of
gewoon braak liggen in het kader van het GLB, moeten allen als in gebruik beoordeeld worden. De minister verwoordde het als
volgt in zijn persbericht van 25 augustus: “… De kwalificatie ‘onbewerkt’ sluit bovendien elke vorm van landbouwgrond uit. Men kan
zich niet beroepen op deze paragraaf om een weiland of akker te betreden. Ook niet als de akker dat jaar niet gebruikt wordt (in het
kader van vruchtwisseling)...” Duidelijker kan het niet geformuleerd worden.
Deze beperking van toegang geldt echter niet voor ambtenaren en andere bevoegde personen in de uitoefening van hun ambt als
toezichthouder of handhaver. Zomaar een controleur van het Departement Landbouw en Visserij of Omgeving, de Mestbank, het
agentschap Natuur en Bos of de Mestbank de toegang tot uw percelen ontzeggen zal niet kunnen door zich nu te beroepen op de
uitzondering in de goederenwet…
Vrijheid van teeltkeuze en vrijheid van uitbating zijn ingebakken begrippen uit de pachtwet, maar ook niet helemaal correct meer.
Vrijheid in onze dagelijkse activiteiten hebben we steeds minder tot niet meer, daarvoor is de wetgeving rond ruimtelijke ordening,
bemesting, watergebruik en natuurwaarden veel te strikt geworden. Zo ondervonden de boeren in de verzopen delen van Vlaanderen meer dan ooit dat kalenderboeren niet werkt en dat iets losser omgaan met de uitrijdata voor mest niet bespreekbaar was. We
bleven meermaals botsen op een muur van onbegrip wanneer we reeds een maand geleden wezen op de onrealistische deadlines
en de risico’s op onzorgvuldiger omgaan met bemesting omwille van de deadlines, maar vonden geen gehoor. Boeren worden nu
op kosten gejaagd door gedwongen mestverwerking.
Daarentegen zien we internationale bedrijven zoals een 3M los over de schreef konden en kunnen gaan en ganse regio’s onder
vergif zetten zonder dat er iemand van wakker lag. Terzelfdertijd boeren aanpakken dat het niet meer mooi is, is onverklaarbaar bij
onze achterban. Extra natuur die aangelegd werd ter compensatie van achteruitboerende natuur in het Scheldestuarium bijvoorbeeld, terwijl aan de bron in de Antwerpse haven elke seconde gif geloosd werd? Neen, die ballon zal niet meer opgaan, zoveel
moet duidelijk zijn.
Het Rijk der Vrijheid is niet absoluut niet voor iedereen weggelegd…

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