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de voorzitter

Elke boer of tuinder heeft recht op zekerheid

voor landbouw met toekomst

Vele collega’s trokken deze week de baan op om hun bezorgdheid te uiten over hun toekomst. Die actie 
werd georganiseerd door collega’s die voorafgaand geen contact zochten met het ABS om samen aan de 
alarmbel te trekken. De reden is misschien niet ver te zoeken. Wij zoeken vanuit het ABS oplossingen voor 
iedere boer die geraakt wordt door het stikstofbeleid. Groter of kleiner, bio of gangbaar, voor ons moet 
iedereen aan de bak kunnen blijven komen in de toekomst. In tegenstelling tot wat half oktober via de pers 
uitlekte, als mogelijk laatste scenario in het stikstofdossier, willen wij bij de varkens- en kippenhouderij niet 
alles inzetten op technologische aanpassingen en vragen wij een meer dan gerechtvaardigde beoordeling 
op basis van historische en huidige bijdragen aan de stikstofemissies en -deposities op nabijgelegen na-
tuur. Toen we de oproep voor een grote tractoroptocht vernamen uit de pers besliste het ABS-bestuur om 
ons verhaal op 1 december niet te laten ondersneeuwen. Dat verhaal, van “ieder zijn deel en de breedste 

schouders kunnen en moeten de zwaarste lasten dragen” ligt volledig in lijn met onze filosofie van solidariteit onder de boeren. Dat 
verhaal kan en mag niet verdwijnen onder de roep naar verdere groei op bepaalde plekken in Vlaanderen ten nadele van honderden 
collega’s veehouders op plaatsen waar eeuwen lang in perfecte symbiose samengeleefd werd met natuur in de buurt.

Dat is ook de reden waarom we, samen met de biologische sector, in de pen kropen en de Vlaamse Regering in een open brief 
oproepen om rekening te houden met de historiek en de onmogelijkheid voor de groeiende groep bio-boeren onder onze leden om 
door te gaan in de varkens- en kippensector. Dat staat ons te wachten, terwijl het net dat type van bedrijven is dat voor velen een 
model is voor de toekomst, het op til zijnde nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid indachtig.

Zo’n scenario, als gelekt in oktober, betekent simpelweg het einde van die bio-bedrijven en de kleinere tot gemiddelde gangbare 
varkens- of kippenbedrijven tegen 2030. 

De waarheid negeren, of erger nog, verzwijgen bij visieontwikkeling en beleidskeuzes heeft geen enkele zin. De voorbije jaren en 
maanden leerden ons veel op dat vlak. Met het ABS willen we niet opnieuw meegesleurd worden in onzekerheid op juridisch vlak. 
De pistes bewandelen van nieuwe nadelige juridische uitspraken door een te zwak regelgevend kader willen wij bij het ABS niet 
meer. Een ezel stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen.

Als collega’s bestuurders ervaren we maar al te goed dat landbouwers het vandaag zwaar te verduren hebben. Het uitblijven van 
een PAS kader en de daaraan gekoppelde vergunningscriteria, de financiële onzekerheden vandaag in de varkenssector, de to-
renhoge productiekosten die zich vandaag in alle sectoren aandienen en dan hebben we het Europese beleid dat ons verder zal 
verarmen. 

Voor dat laatste roepen we de collega’s en iedere Vlaamse land- en tuinbouwer op om mee te gaan naar Brussel op 13 en 14 de-
cember. Voor ons aller toekomst, voor uw toekomst en voor de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. Ieders toekomst staat 
met de invoering van het nieuwe GLB en het Europees handelsbeleid op het spel. Niet alleen de toekomst van de landbouwers 
maar ook deze van veevoederleveranciers, verwerkers van onze producten, bouwfirma’s, technische installateurs en nog duizenden 
andere. We moeten dan ook zonder polarisatie samen opkomen om terug een toekomstperspectief te creëren voor onze familiale 
landbouwers en dit kunnen we enkel met alle schakels. Met onze aanwezigheid op de Europese actie op 13 en 14 december willen 
we ook duidelijk maken aan de Vlaamse regering en beleidsmakers dat ook zij de sleutel in handen hebben. De sleutel om een beleid 
op maat van de familiale landbouwers te maken, een beleid waardoor de Vlaamse landbouwers niet verarmen.

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