de voorzitter

Hoe lang nog?
Maanden naeen al luiden we de noodklok voor de Vlaamse varkenshouders. Opeenvolgende gesprekken
met politici, toeleveraars en verwerkers brachten ons op vandaag nog niet verder dan bij de aanvang van
onze Ronde van Vlaanderen en Brussel langsheen voederfabrikanten, slachthuizen, en hun respectievelijke
federaties. Ook de vertegenwoordigers van de versnijders en grondstoffenleveranciers werden aangesproken. We kwamen meermaals op het kabinet van de Vlaamse en federale ministers van landbouw om de
situatie in de sector aan te kaarten en om concrete en directe steunmaatregelen te vragen. Regels om steun
te krijgen via de Vlaamse of federale overbruggings- of ondersteuningsmaatregelen in het kader van Corona
raakten kant noch wal bij zo wat alle varkenshouders door de onaangepaste instapdrempels. Ze kunnen er
niets uit de brand slepen. Dat “uit de brand slepen” begint stilaan een eufemisme te worden in de sector, de
brand van het met verlies draaien woedt zeer hevig en werd op veel bedrijven intussen een ware vuurzee.
Iedereen, werkelijk iedereen, in de primaire schakel verliest bij het minste wat hij doet op zijn bedrijf en de verliezen worden met de
dag groter. Het is redden wat te redden valt en kiezen voor de pest of de cholera: doorgaan en verder dieperik in getrokken worden
of de pijp aan Maarten geven en de zaak laten leeglopen, met alle gevolge van dien.
Er zijn reeds een aantal persoonlijke drama’s gebeurd de voorbije maanden en er dreigen er nog een aantal te volgen wanneer er
niet tussengekomen wordt van overheidswege. De eerder toegewezen financiële steun van 16 miljoen euro is uiteindelijk nog minder
dan een druppel op een hete plaat. Wie er toch in aanmerking komt voor directe financiële steun zal er een paar ton veevoeder mee
kunnen betalen, niet genoeg voor een week. Wie daarover spreekt als “ondersteuning” slaat de bal mis en nodigde ons eigenlijk uit
om naar Brussel te komen met tractoren om onze legitieme vraag naar échte ondersteuning meer kracht bij te zetten, wat woensdag ook gebeurde. Het feit dat ons omringende landen zoals Nederland en Duitsland, maar ook Polen, Litouwen en regio’s zoals
Wallonië wel substantiële ondersteuning gaven versterkt ons alleen maar in onze vraag om ook hier tot politieke actie over te gaan.
We vragen niets meer dan wat onze varkenshouders toekomt om de concurrentievervalsing tussen de Europese lidstaten uit de
wereld te helpen. Dat moet gebeuren om economische redenen en om nog meer sociale drama’s te vermijden. Het economische
luik is meer dan de landbouwer alleen. Voor en na onze varkensboeren leven en werken duizenden mensen in functie van een
ganse keten van stallenbouw en stalinrichting, van veevoeder en grondstofleveranciers, van transporteurs, van slachterijen, van
versnijders, producenten van vleeswaren en groothandelaars.
Wil de Vlaamse Regering misschien ook daar een bloedbad zien teweeg gebracht worden?
Wanneer nu geen intentie uitgesproken wordt pro financiële injectie in de sector dreigt een ware leegloop in onze primaire schakel,
maar ook stroomop- en afwaarts, met alle denkbare drama’s op menselijk vlak tot gevolg. Ik zou als lid van de Vlaamse Regering
nog eens grondig nadenken en dergelijk scenario vermijden. Hoe lang moet het nog duren vooraleer dat besef er komt?
Die vraag stelden we ook voor de deuren van het Vlaams Parlement aan de leden van de Commissie landbouw van het Parlement,
vanuit de overtuiging dat de parlementsleden hun maatschappelijke rol ook moeten spelen. De leden van de Vlaamse Regering
mogen gerust wat meer geïnterpelleerd worden over het blijven stil zitten van de Regering wanneer het over coronasteun voor de
primaire sector gaat.
Misschien wil de Regering gewoon haar Vlaamse varkenshouders geen warme Kerst toewensen?
Dan is die boodschap meteen ook duidelijk en trekken we onze conclusies.

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