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Is de kerstboom terug verdwenen uit de woonkamer? Is de jaarwisseling achter de rug zonder al te veel hoofd-
pijn? Hopelijk kan iedereen terugblikken op enkele aangename feestdagen en kunnen we met zijn allen met 
een fris hoofd beginnen aan een nieuw jaar. Zo meteen start Agriflanders, de tweejaarlijkse Vlaamse hoogmis 
voor land- en tuinbouw. Het ABS is voor de tiende maal op rij aanwezig met een sobere open stand waar de 
koffie klaar staat en waar een goede babbel steeds kan. Kom je informeren over onze activiteiten en lucht je 
hart over zaken waarvan je denkt dat ze beter kunnen. Je hebt bij ons alvast een luisterend oor en meestal 
kunnen de aanwezige bestuursleden of medewerkers je meteen een antwoord formuleren. Wees er in ieder 
geval zeker van dat wie bij ons langs komt, onze aandacht krijgt. Die verdienen jullie ook meer dan ooit, 
want de uitdagingen voor onze sector blijven groot. Er wordt nu bijvoorbeeld reeds luidop nagedacht over 

het nieuwe mestdecreet, de discussies zouden in 2018 moeten afgerond worden. De eerste ballonnetjes over het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid na 2020 zijn ook reeds opgelaten en de richting die die uitwaaien geeft nu reeds aan er, nog meer dan vandaag het 
geval is, extra aandacht zal gaan naar inspanningen die vanuit de sector gebeuren ten voordele van omgeving en klimaat. Het verhaaltje 
“publiek geld voor publieke goederen” komt nu reeds opnieuw bovenaan de verlanglijstjes van ngo’s en andere middenveldorganisaties 
en de Europese Commissie sprak zich ook reeds, zij het eerder voorzichtig, uit in die zin. Onze taak is om nog meer dan in het verleden 
te wijzen op de noodzaak aan een basisinkomen voor de landbouwers die er niet in slagen om een redelijk inkomen te bekomen op 
basis van marktmodellen die ons grotendeels door de Europese Unie opgedrongen werden en worden.

Op Vlaams niveau komt de hervorming van het ruimtelijk beleid nu wel heel dichtbij, met het recent goedkeuren van het Witboek Beleids-
plan Ruimte Vlaanderen door de Vlaamse Regering. Met het ABS organiseren we daarom tijdens Agriflanders een symposium rond het 
thema “De grond van de landbouw, blijft er in Vlaanderen in de toekomst nog ruimte over om te boeren?”. Er zijn nog enkele plaatjes 
vrij, schrijf je er snel voor in, zodat je uit de eerste hand kan vernemen hoe de overheid en de vergunningsverleners omgaan met de 
open ruimte in Vlaanderen. We hebben het team van de Vlaamse Bouwmeester, een wetenschappelijk onderzoekster van ILVO en het 
hoofd van een provinciale vergunningsdienst kunnen strikken om jullie hun visie te geven over het thema en om met jullie in gesprek te 
gaan daarover. Dit is een uitgelezen kans om “mee” te zijn en nadien met kennis van zaken mee te kunnen praten over het onderwerp. 
Schrijf je dus meteen in via de verder in ons ledenblad vermelde kanalen. 
Traditioneel hebben we op onze stand heel wat ruimte voorzien voor ons vormingscentrum, het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC), 
dat trots zijn nieuwe logo aan het brede publiek zal tonen en graag meehelpt om je keuze te maken uit hun ruime vormingsaanbod. 
Want de uitdagingen zijn niet alleen groot op politiek en beleidsmatig vlak voor het ABS als syndicaat, dat volledig ten dienste staat van 
onze leden land- en tuinbouwers, minstens even groot zijn de uitdagingen op bedrijfsniveau. “Levenslang leren” mag geen hol begrip 
zijn: iedere land- en tuinbouwer zou minstens een paar keer per jaar moeten deelnemen aan gespecialiseerde vormingen of voorlich-
tingsvergaderingen. Een mens is nooit te oud om bij te leren en misschien moeten we wel algemeen gaan werken met een soort van 
puntensysteem, waarbij iedere actieve landbouwer een minimaal aantal uren zou moeten aanwezig zijn op vormingssessies. De kritiek 
op het verplicht deelnemen aan opleidingen voor het behoud van de fytolicentie was bij de opstart van het systeem niet min, maar we 
moeten durven erkennen dat het in se niet verkeerd kan zijn om opleiding te volgen, wel integendeel. Een land- of tuinbouwer is mis-
schien wel het liefst bezig met wat hij het liefst van al doet: op zijn bedrijf bezig zijn met plant en dier. Echter, in tijden van steeds groter 
wordende uitdagingen binnen een steeds sneller wijzigende maatschappij, met steeds meer verwachtingen op het vlak van milieu en 
omgeving, maakt alleen een goed gevormde en goed geschoolde land- of tuinbouwer een kans. 

Kom je informeren tijdens Agriflanders en laat de kans niet liggen, tot op de beurs!
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