de voorzitter

Een maand later
Half december trokken we met enkele honderden varkensboeren naar Brussel, ondersteund door evenveel
tractoren, om onze duidelijke vraag naar financiële ondersteuning voor de varkensboeren te herhalen en
te versterken. De Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement speelde zich die dag op straat af, voor
de deuren van het parlement. Alle commissieleden, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie, gingen in
gesprek met onze leden. Het gaf onze leden de mogelijkheid om de dramatische situatie op hun bedrijven
rechtstreeks mee te geven aan de parlementairen, met de duidelijke boodschap om hun rol op te nemen
die ze als parlementair hebben. Zij kunnen en moeten de regering confronteren met de realiteit van de dag.
Die is niet enkel en alleen luisteren en kijken naar wat binnen de sector zelf opgezet wordt, maar ook blijven
vragen om écht iets te doen ten bate van de boer zelf. Die vraag werd half december ook uitdrukkelijk gesteld aan onze minister van landbouw, maar blijft tot op vandaag zonder antwoord. De Europese experten
zullen er zich nu moeten over buigen…
Het besef dat binnen de varkenskolom via een brancheorganisatie versterking in de positie van en voor
de varkenshouder kan gerealiseerd worden, dat bestaat al langer. Recent werd dit ook opgestart. Iedereen
weet ook, de politici inbegrepen, dat het tijd zal vragen vooraleer je daar de concrete resultaten zal van zien
op het terrein en in de portemonnee van de boer. Het zeer ongelukkig afwimpelen van de huidige dramatische situatie bij de varkenshouders via een bericht op de sociale media en in de laatste commissiezitting
onder de formulering “eensgezindheid van producent tot verkoper is absoluut broodnodig” zoals de minister
het verwoordde, daar heeft geen enkele varkenshouder in een existentiële crisis een boodschap aan. De
reacties van verontwaardiging en ongeloof bij de varkenshouders richting onze vertegenwoordigers waren
navenant en zeer begrijpelijk. Het sterkt ons ook in onze overtuiging, gedragen door veel meer dan onze
eigen leden dat er structurele ingrepen moeten komen in de varkenskolom.
Wij stellen bij het ABS vast dat zeer breed gedragen, goed onderbouwde, aanzetten tot structurele ondersteuning en tot georganiseerde heroriëntatie van de ganse varkenskolom in Vlaanderen geboycot worden
door krachten die met de dag duidelijker wordende belangen hebben die elders liggen dan bij de varkenshouders en dan deze die primeren bij het ABS. Wij stellen ook vast dat men niet terugdeinst om persoonlijke
aanvallen op te zetten tegen mensen die op vrijwillige basis syndicaal actief zijn en hun nek uitsteken voor
hun collega’s. Wij stellen vast dat men bewust en zeer georganiseerd desinformatie verspreidt over onze
initiatieven ter verbetering van de positie van de varkenshouder. We stellen ons met het bestuur van het
ABS de vraag wie daar baat bij heeft! Wij staan bij het ABS niet gekend voor een windhaangedrag waarbij
we om de haverklap de kar keren om iedereen naar de mond te praten voor het eigen hoger belang. Noch
zijn we met het ABS gekend voor politiek geflikflooi of ander slaafs leiband- of knuffelgedrag. Wij staan als
belangenverdediger meer dan 100% achter onze leden boeren en spreken op alle contacten die we leggen,
en zeker ook na 15 december, meer dan ooit hun verzuchtingen uit. We verstoppen ons niet achter niet
gemandateerd zijn, politiek opportunisme of wat dan ook als drogreden om alles op zijn beloop te laten.
De opdracht is intussen helder genoeg voor wie het écht goed meent met onze varkenshouders en hun
gezinnen: geef hen waar ze recht op hebben, net als hun buitenlandse of Waalse collega’s, en denk mee
vooruit. Stap mee weg van de systeemfouten die op de ronde tafelbijeenkomsten eind 2021 uitgesproken en
erkend werden. Stap mee weg van de mistoestanden die er onmiskenbaar zijn en schreeuwen om bijsturing. “Hoe lang nog?” is een vraag die we niet meer kunnen stellen, “overgaan tot actie” is de boodschap!

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

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | info@absvzw.be

/ABSvzw
2 | 21 januari 2022

Boerinnen met verstand van boeren

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be | adviesbureau@absvzw.be

@ABSvzw

VROUWEN VAN HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

voor landbouw met toekomst

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
T 051 26 08 30 | fax 051 24 25 39
www.nacvzw.be | info@nacvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 29 | fax 051 24 25 39
www.vabsvzw.com | vabs@absvzw.be

Industrieweg 53 | 8800 Roeselare-Beveren
Tel. 051 26 08 20 | fax 051 24 25 39
www.absvzw.be jongabs@absvzw.be

HET BOERENFRONT

BOERENFRONT
Van Benedenlaan 32 | 2800 MECHELEN
Tel. 015 45 12 28 | Fax 015 45 12 08

