de voorzitter

Europese regels ten koste van alles
of Europa aan de zijde van haar boeren en tuinders?
Doen ze het of doen ze het niet? Dat was de vraag van één miljoen bij veel boeren en tuinders de voorbije
dagen. Minister van Omgeving Demir heeft met haar collega’s in de andere lidstaten een vraag op tafel
liggen vanuit de ganse primaire sector, overal in Europa. Overal wordt de vraag gesteld om het gebruik van
dierlijke mest op bedrijfsniveau op te trekken boven de Europees vastgelegde grens van 170 kg N/ha ten
nadele van kunstmest. Het is dus geen vraag om méér te bemesten, maar wel anders. De Nitraatrichtlijn
beperkt het gebruik van dierlijke meststoffen tot maximaal 170 kg stikstof. Die Europese richtlijn laat op
vandaag enkel toe dat daarvan afgeweken wordt in het kader van een goedgekeurde derogatieregeling. Dat
heeft Vlaanderen voorlopig nog vast uit eerdere aanmeldingen in het kader van de reguliere procedures die
om de 4 jaar terugkeren. Dat laat ook toe dat een eerder beperkt aantal landbouwers meer dierlijke mest
mogen inzetten, gekoppeld aan een strikt tijdsschema en opvolging via nitraatresidu en staalnames op het
einde van het jaar.

Wat nu gevraagd wordt is een algemene verhoging van het gebruik van dierlijke mest in substitutie van kunstmest. Niets meer, niets
minder en binnen de maximale gebruiksnormen van alle meststoffen en nutriënten op bedrijfsniveau.
De impact van de coronapandemie was reeds enige tijd merkbaar op de meststoffenmarkt met reeds hogere prijzen na nieuwjaar.
Met de inval in Oekraïne, de afsnijding van kunstmeststromen uit Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne of zelfs stopzettingen van
Russisch gefinancierde productiesites zoals bij EuroChem in Antwerpen, lopen we tegen ongezien hoge prijzen aan. Meer zelfs, we
kijken naar een zeer reële kans op schaarste aan kunstmest verderop dit teeltjaar. Blijkbaar zijn alle reeds uitgestuurde signalen
door de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, door de Wereldvoedselhulp organisatie en door specialisten
geopolitiek onvoldoende om nu te schakelen en het gezond boerenverstand te laten primeren.
Intussen werkte de Europese Commissie verder aan crisissteunmaatregelen om de situatie door Oekraïne te counteren. Voor Vlaanderen zal er weinig concreet in zitten. Braakland laten inzaaien zal hier niets bijbrengen, om de eenvoudige reden dat er weinig
braakland is en ten tweede omdat zomergranen de beste zaaitijd achter zich hebben of er geen zaaigoed meer ter beschikking is.
We zien onze Vlaamse boeren ook geen zonnebloemen of andere typische voorjaarsgewassen zaaien in vervanging van wat op de
40 miljoen hectaren landbouwgrond in Oekraïne kan gezaaid worden.
Sectoren die lijden onder de toestand in Oekraïne en exportbelemmeringen ondervinden zouden wel op Europese steun kunnen
rekenen. Wij stelden in ieder de vraag bij minister van landbouw Crevits om bijvoorbeeld de fruitsector niet te vergeten. Zij vallen
nu eigenlijk terug op de toestand van augustus 2014, na de eerste Russische invasie van Oekraïne. Maar nu worden ook alle handelslijnen over en met Wit-Rusland doorgeknipt, waardoor miljoenen kilo’s peren in de koelcellen blijven zitten, zonder perspectief
op alternatieve afzetmarkten, vooral omdat alle Europese fruittelers dezelfde markten opzoeken. We weten dat kwaliteit op zo’n
momenten minder belangrijk is dan prijs en dat onze Vlaamse fruittelers dan geconfronteerd worden met hun hoge productiekost
ten opzichte van bijvoorbeeld de Poolse collega’s…
Het blijft bijzonder pijn doen wanneer je moet vaststellen dat, ook in de huidige moeilijke tijden, de veilingklok nog steeds gemanipuleerd wordt door de retailers en hun vrienden aankopers. Wij blijven vaststellen dat minimale loten aangeboden worden als
verkoopbaar product, de klok ver doorzakt en uiteindelijk ene ganse markt zou moeten verdergaan op basis van bedenkelijke praktijken! Het is hoog tijd dat eens grondig gecheckt wordt, door onafhankelijken, hoe daar één en ander verloopt.

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