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Op 11 april gaf het bestuur van het ABS me de opdracht om nog eens vier jaar door te gaan als voorzitter. 
Ik ervaar het als een blijk van vertrouwen waarvoor ik dankbaar ben. Het is en blijft een hele uitdaging om 
als actieve landbouwer elke dag opnieuw de “zondagse” schoenen en kleren in te duiken om in Brussel of 
elders de boerenbelangen te gaan verdedigen. Maar als je een links en rechts schouderklopjes krijgt en vanuit 
het bestuur de unanieme boodschap “doe maar voort” ontvangt, dan weet je dat je het vertrouwen niet mag 
beschamen en voort moet doen. Het blijft steeds weer een uitdaging om vanuit de basis een bestuur op te 
bouwen dat voor u, collega’s land- en tuinbouwers, het onderste uit de kan wil halen en daarbij zichzelf en 
eigenbelang moet wegcijferen om het algemeen belang van de sector te verdedigen. Een voorzitter is een pion 
in een bestuur, dat rekent op diegene die op de voorzittersstoel zit om boodschappen uit te dragen. Op het vlak 

van tijdsbesteding kan de inzet als landbouwer-voorzitter tellen, maar met de steun en medewerking van collega’s bestuurders en vaste 
medewerkers doen we ons ding steeds vanuit het besef dat we het doen voor onze vrienden, collega’s, buren, boeren en tuinders. En 
dat wil ik graag en absoluut zo houden. Het ABS staat sinds jaar en dag op de bres voor de familiale bedrijven, van klein tot groot, steeds 
vanuit de praktijk en met de voetjes op de grond, ons steeds ervan bewust zijnde dat er nog veel zaken ten goede moeten gebeuren.
Toen ik acht jaar geleden voor het eerst mocht optreden als voorzitter zat onze sector op haar tandvlees: er was een wereldwijde crisis 
aan de gang met slechte prijzen voor onze producten. Het was op dat ogenblik ook voor mij niet evident om steeds weer aan de alarmbel 
te trekken en steeds weer op dezelfde nagel te kloppen om onze verzuchtingen te laten aankomen bij wie er iets kan aan verhelpen. 
De slechte prijzen zijn in veel sectoren iets minder aanwezig, maar het blijft een ongelooflijk moeilijk verhaal om de marges doorheen 
de keten billijker te verdelen. Beleidsmakers huiveren blijkbaar nog steeds van een dwingende en sturende hand bij interprofessionele 
disputen die niet uitgeklaard geraken. Misschien moet het toch echt van uit Europa afgedwongen worden vooraleer er écht iets verandert 
op dat vlak. Wij zullen met het ABS in ieder geval niet nalaten om dat te blijven aankaarten en aanbrengen waar mogelijk, zelfs als lid 
van het overleg voor de agro-voedingsketen. De voorbije jaren hebben we met politici, ambtenaren, sectorverantwoordelijken, bankiers, 
adviseurs, CEO’s van voedingsbedrijven, van toeleveringsbedrijven, van verwerkers, van retailers en zovele anderen gesproken en 
overlegd. Die gesprekken werden en worden afgewisseld met ludieke of iets hardere acties, waarbij soms teruggegrepen werd naar het 
meest in het oog springende middel van tractorenprotest. Buiten de prijsvorming komen de volgende maanden en jaren ook Vlaamse 
dossiers in verband met ruimtelijke ordening, milieu, natuur en duurzaamheid op ons af. Volgende vraag: gaan we door met een Euro-
pees landbouwbeleid pur sang of wordt dat helemaal omgegooid richting voedselbeleid of richting landbouwbeleid met contractuele 
natuurverplichtingen? Het worden uitdagende jaren om de Vlaamse land- en tuinbouw aan zijn trekken te laten komen en de lat niet te 
hoog te laten leggen door politici en bureaucraten die weinig of geen kaas gegeten hebben van de praktijk. 

Ik besef maar al te goed dat er nog steeds veel werk op de plank ligt om de dagelijkse activiteiten op onze land- en tuinbouwbedrijven 
werkbaarder te maken. De uitdagingen blijven immers onverminderd op ons afkomen, al dan niet ingegeven door de continu verande-
rende maatschappelijke omgeving waarin wij actief zijn en onze activiteiten verder willen ontplooien.
Vandaag steek ik de hand uit naar al wie onze sector waardeert en ook in de toekomst Vlaamse land-en tuinbouwers mee de samen-
leving wil laten helpen maken, met als leuze: 

“het verleden hebben we, laat ons samen de toekomst maken”.
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