de voorzitter

Energiekosten drukken hoeft geen weken te duren
Het Algemeen Boerensyndicaat nam op maandag 5 september deel aan het overleg over mogelijke maatregelen tegen de hoge energiekosten op uitnodiging van de premier, samen met andere Vlaamse en Waalse
sectorfederaties. Alle gewestregeringsleiders en hun respectievelijke ministers van economie tekenden
daarbij present.

Vanuit het ABS duidden we de situatie op het terrein en hielden we de diverse excellenties de realiteit voor:
ten opzichte van vorig jaar verdrie- en viervoudigen de facturen voor elektriciteit, gasolie verdubbelde in
prijs, gasfacturen gingen vijf maal hoger. Energie die onbetaalbaar wordt zorgt overal voor grote problemen
en niet alleen bij particulieren, wat terecht de media haalt, maar ook in de land- en tuinbouwsector ervaren
we steeds meer de gevolgen van de energiecrisis. Ook wij worden elke dag overstelpt met ongeruste leden
die smeken om een interventie vanwege de overheid. Onze land- en tuinbouwsector kan de extra kosten niet meer dragen en hoe
hard iedereen ook beknibbelt op het gebruik, de rekening blijft torenhoog. Er moeten dus snel tussenkomsten gebeuren vanuit de
verschillende beleidsniveaus. Zowel Europa, België als Vlaanderen kunnen, en moeten wat ons betreft, elk binnen hun bevoegdheden tussenkomen. De grote bezorgdheden over ontsporende budgetten wanneer losjes omgegaan zou worden met steun lijken
ons een te voorzichtige benadering van de problemen. De impact van de torenhoge prijzen voor door ons geproduceerde voedingsmiddelen zou wel eens veel meer kunnen gaan kosten aan de maatschappij dan de steun die nodig is om ons er door te trekken.
Voor particulieren kwam eerder al het bericht dat het BTW-tarief op 6% blijft. Vanuit de overheidsdiensten gaat men er van uit dat
de BTW voor BTW-plichtigen niet moet verlaagd worden omdat die gerecupereerd wordt. Wij wezen erop dat het overgrote deel
van de landbouwers nog steeds onder het BTW forfait werkt als zelfstandige, daardoor geen BTW-boekhouding doet en niet in de
mogelijkheid is om de BTW te recupereren. Het merendeel van de landbouwers betaalt dus nog steeds de volle pot van 21% BTW.
Onze vraag is om dat tarief ook te herzien. Daarmee zou de federale overheid de factuur meteen fors naar beneden halen! Verder
werd er ook een link gelegd naar het sociaal tarief. Dat systeem is er specifiek voor mensen met een laag inkomen, waarbij de energiefactuur tot een relatief laag maximumbedrag beperkt wordt wanneer je in aanmerking komt voor het ontvangen van een uitkering
of tegemoetkomingen van andere aard. Land- en tuinbouwers, maar ook andere kleine zelfstandigen die energiebehoeftig zijn bij
hun activiteiten, zouden moeten kunnen genieten van een vastgestelde gelimiteerde energieprijs, naar analogie met het particulier
sociaal tarief. Begrijp daaronder dat er een tussentarief zou moeten zijn voor wie professioneel nood heeft aan energie en niet meer
in staat is om de hoge facturen te betalen. Het probleem voor ons is dat we als primaire sector amper of niet in de mogelijkheid zijn
om de extra kosten door te rekenen.
Heel specifiek voor de land- en tuinbouwsector zijn er ook nog de onrechtstreekse gevolgen van de hoge gasprijzen. De kunstmestproductie is zo goed als stilgevallen in Europa, de kunstmestprijzen swingen nog meer de pan uit dan dit jaar en de bevoorrading
dreigt problematisch te worden voor het teeltjaar 2023. We vroegen federaal minister van landbouw David Clarinval eerder reeds
om dat op tafel te leggen bij de Europese Commissie, ook in functie van de productiezekerheid en voedselvoorziening die Europa
moet bewaken. Wanneer er problemen komen met de beschikbaarheid van meststoffen zouden de oogsten anno 2023 wel eens
dik kunnen tegenvallen, met ongewenste gevolgen voor consumenten. Hoge prijzen zouden dan wel eens hun deel kunnen worden.
In de Wetstraat kijkt iedereen vol verlangen naar Europa, maar tijd om daarop te wachten is er niet meer. Er moet nu snel en juist
geschakeld worden op Belgische en Vlaams niveau!

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