de voorzitter

Alles in het teken van de klimaatconferentie COP26 in Glasgow
Glasgow wordt vanaf 31 oktober overspoeld door 25.000 mensen, de ene al meer specialist dan de andere,
die op één of andere manier hun bijdrage willen leveren aan het klimaatdebat. Je kan er niet meer naast
kijken dat we opnieuw richting klimaattop gaan. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) blijft bij de meesten
nog wel hangen als de eerste gemediatiseerde klimaatconferentie die een ambitieus en wereldwijd doel
vooropstelde: de klimaatopwarming een halt toeroepen door concrete actieplannen op te maken tegen
2021, tegen vandaag dus. De Europese Commissie sprak de voorbije maanden reeds haar eigen ambitie
uit: niet een daling van 40% maar met 55% van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzicht van de uitstoot
in 1990. Klimaatneutraliteit, dus -100%, in plaats van een daling van 80% tegen 2050 is de volgende nieuwe
doelstelling. Daarmee was "Fit for 55" als concept geboren, waarbij elke lidstaat haar plannen moet op tafel
leggen. De scherpstelling van de Europese ambitie maakt deel uit van de Green Deal, de grote vergroeningsdroom van de Commissie.
De voorbije weken en dagen genereerde de algemene pers verschillende artikelen waarbij de controverse niet geschuwd werd en
zelfs ronduit geponeerd werd dat de veestapel eraan moet. In dat bewust artikel (Het Nieuwsblad 23/10/2021) werd ons een groter
aandeel van de broeikasgasuitstoot toegewezen dan de realiteit: men spreekt er van een bijdrage van 16%, terwijl klimaat.be, de
Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering ons 10% toewijst. Daarvan is de zowat de helft toe
te schrijven aan methaanuitstoot, een schadelijk maar relatief weinig persistent broeikasgas dat 10 jaar in de atmosfeer blijft en
waar de voorbije 20 jaar sterk ingezet werd op de reductie ervan. Plastisch voorgesteld blijft de hoeveelheid methaan stabiel en is
in jaar 11 wat in jaar 1 uitgestoten werd aan methaan weer verdwenen. Het komt er voor onze veehouderij dus op aan om verder in
te zetten op de reductie van de methaanuitstoot. Dat zit ook vervat in het convenant ter reductie van de enterische emissies door
herkauwers dat we mee ondertekenden in maart 2019. Daarin engageerde de brede keten zich om een reductie te realiseren van
19% in 2030 ten opzichte van 2005. Met de toegenomen melkveestapel na 2015 is dat een uitdaging, maar één die realistisch blijft.
Ook de strategische adviesraad voor landbouw- en visserij (SALV) leverde een advies over de Fit for 55-strategie af bij bevoegd
Vlaams minister Zuhal Demir. Ook de SALV besteedde aandacht aan de melkveesector: daar werd de Europese afschaffing van
het melkquotum in vraag gesteld en werd erop gewezen dat die beslissing leidde tot een stijging van de methaanuitstoot uit de
Vlaamse melkveehouderij met 42% op 7 jaar. De afschaffing van het melkquotum was duidelijk een Europese vergissing, net zoals
de uitbreiding mits mestverwerking op Vlaams niveau trouwens. De boeren hebben hier nooit om gevraagd, het zijn de Europese
en de Vlaamse beleidsmakers die beslist hebben dat we ons op de wereldmarkt moesten richten en uitbreiden om lagere opbrengsten te compenseren . De melkveehouders hebben zich daar aan aangepast en geïnvesteerd, net als overigens in andere sectoren
gebeurde.
Nog geen tien jaar later zouden melkveehouders nu met een krimpscenario van 25 procent worden geconfronteerd, vleesveehouders met een daling met 20%, pluimvee met 10% en varkens met 15%. Dat is niet ernstig te noemen. Een beetje visie en vooruitziendheid kon dit scenario vermeden hebben en nu gaan de poppetjes aan het dansen op de kap van de veehouders? Neen, een
beetje meer sérieux is echt niet misplaatst in deze discussie.
Het zal er, eens te meer, op aankomen om als politici op een verstandige en objectieve manier de koe bij de horens te vatten, rekening houdend met de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de beleidskeuzes.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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