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1. Inleiding 

De Vlaamse land- en tuinbouw zorgt voor de rechtstreekse en 
onrechtstreekse tewerkstelling van vele tienduizenden mensen en is een 
niet te onderschatten economische factor in Vlaanderen en België. 
Daarnaast is de netto toegevoegde waarde van de sector meer dan 1,5 
miljard euro. De bijdrage tot een positieve handelsbalans is een veelvoud 
hiervan: 5 miljard euro. De land- en tuinbouwsector zorgt voor een 
bijdrage van 5 % tot de Belgische uitvoer, de voedingsindustrie zorgt 
bijkomend voor nog eens 6,7 %. Samen zorgt de agro-voeding dus voor 
een exportbijdrage van 11,7 % (2017 – kerncijfers landbouw). 

Land- en tuinbouw heeft een niet te miskennen plaats in het economisch 
bestel in Vlaanderen, België en Europa. Een correcte positionering van 
de totale sector binnen het ganse economisch gebeuren is onmisbaar 
voor de verdere ontwikkeling van onze sector met alle uitdagingen die op 
de sector afkomen. Transformatieoefeningen en -ontwikkelingen zijn 
volop bezig op allerlei vlakken en bereiden de sector voor op de 
toekomst. Het gewijzigde verwachtingspatroon aan consumentenzijde en 
vanuit de maatschappij werken dit proces mee in de hand. Echter, om 
hieraan tegemoet te kunnen komen als sector is een stevig kader nodig 
ter ondersteuning van onze land- en tuinbouw. Een degelijk kader op alle 
politieke niveaus is een kader dat toelaat om te ondernemen en nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen. 
 
Intussen staat de landbouwsector sterk onder druk. We zijn momenteel 
nog met een goede 30.000 landbouwbedrijven in België, maar  over tien 
jaar zullen dat er waarschijnlijk nog hooguit 15.000 zijn. Wij stellen vast 
dat boeren en tuinders keihard werken, en met heel veel liefde zorg 
dragen voor hun dieren en gewassen, maar vaak amper het beleg op 
hun boterham verdienen. 
Gelukkig is er een groeiend aantal landbouwbedrijven dat diversifieert en 
‘verbreding’ van de landbouwactiviteiten als een oplossing voor vele 
uitdagingen ziet. Naast de traditionele economische activiteiten van 
voedsel- en voederproductie zijn onze land- en tuinbouwers ook steeds 
meer actief als groene en blauwe dienstverlener in de wijzigende 
maatschappij. 
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We stellen vast dat  de regelgeving voor land- en tuinbouwbedrijven 
toeneemt en strenger wordt, wat vaak kostenverhogend werkt zonder 
meerprijs om dit te compenseren. 
 
Toegang tot grond blijft een heikel punt, terwijl het kunnen beschikken 
over voldoende grond en ruimte cruciaal is voor de sector Zoals reeds 
gezegd, steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om de consument 
dichter bij de producent te brengen: zelfpluktuinen, CSA-projecten, korte 
keten verkoop, aanbieden streekproducten, … 
 
Wij willen heel graag dat onze en uw kleinkinderen ook nog lokale 
boeren aan het werk zullen kunnen zien en dat zij zullen kunnen 
genieten van lokaal geteelde en gekweekte landbouwproducten. Op uw 
schouders rust een grote verantwoordelijkheid opdat er morgen in 
Vlaanderen, in België en in Europa nog steeds voldoende enthousiaste 
boeren zullen zijn. Boeren die zoals vandaag en gisteren met hart en ziel 
werken voor een eigen voedselvoorziening van zeer hoge kwaliteit. 
 
Vanuit het ABS geven we een voorzet tot een beleid dat garant kan 
staan voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van onze 
lokale land- en tuinbouw. 
Onze voorzet, met veel gezond boerenverstand-effect, is vertrokken. Wij 
rekenen er op dat u, als  toekomstige beleidsmakers op alle 
beleidsniveaus deze voorzet binnenkopt. 
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2. Respect hebben we al, maar  een leefbaar en juist 
inkomen: dat verdienen onze landbouwers ook! 

o In België produceren we topproducten met hoge standaarden, 
daar valt niet over te twijfelen. De duizenden landbouwers die 
hier dagelijks mee bezig zijn verdienen dan ook respect. Elke 
Belg en elke Vlaming zou trots moeten zijn op de producten 
van hier. Maar al te vaak en graag wordt de klemtoon gelegd 
op enkele problemen en wordt de landbouw in een 
verdomhoekje geplaatst. Meer zou moeten gefocust worden 
de duurzame en lekkere producten, die geborgd worden door 
de vele lastenboeken die gevolgd worden en door de vele 
controles die op een landbouwbedrijf plaatsvinden. Nog meer 
vragen we dat ook de politiek dit erkent en ons hierin steunt. 
 

o We vragen  om nog meer aandacht te besteden aan en nog 
meer in te zetten op promotie voor producten van bij ons, 
zowel voor het binnen- als het buitenland. Daarbij moet nog 
meer ingezet worden op beleving, herkomst, smaak en 
kwaliteitsgaranties. 
 

o Het in 2010 opgerichte Ketenoverleg in de agro-
voedingsketen neemt initiatieven  om de relaties doorheen de 
keten te  verbeteren. Bij aanhoudende en niet uit te klaren 
discussies rond de prijsvorming in de keten, moet er beroep 
kunnen gedaan worden op ‘stok achter de deur’, o.i. een 
overheidsbemiddelaar, naar analogie met de Britse 
“adjudicator”. Een degelijk Europees en federaal wettelijk 
kader is daarbij cruciaal. Wij vragen dan ook (opnieuw) om 
een wettelijk kader te voorzien in de schoot van de FOD 
Economie of de opdracht van de raad voor mededinging te 
herschrijven om het mogelijk te maken van overheidswege 
tussen te komen wanneer nodig. 
 

o De werking van het prijzenobservatorium mag zich niet 
beperken tot het waarnemen en weergeven van bevindingen. 
Het prijzenobservatorium moet een rol kunnen spelen die 
meer inhoudt dan wat het vandaag doet. Haar opdracht moet 
anders ingevuld worden. 
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3. Administratieve vereenvoudiging: het mag nog 
wat meer zijn 

o Vanuit het Algemeen Boerensyndicaat zijn we tevreden met 
de reeds doorgevoerde regionalisering van een aantal voor 
land- en tuinbouw belangrijke domeinen. Versnippering van 
de bevoegdheden binnen beleidsdomeinen en tussen 
verschillende beleidsniveaus moet echter ten allen tijde 
vermeden worden en waar nodig moet meer gecoördineerd 
samengewerkt worden. 

o Een doorgedreven administratieve vereenvoudiging zorgt voor 
een win-win situatie bij overheid en landbouwsector. Minder 
regelneverij is hierbij cruciaal. Niemand heeft baat bij het 
aanhouden van nutteloze regeltjes en wetten die het 
ondernemerschap fnuiken en de zin om te ondernemen bij 
potentiële starters snel doet verdwijnen. 

o Het afslanken van het overheidsapparaat, het verder 
doorvoeren van en het valoriseren van autocontrolesystemen 
in de primaire productie en een vlot bereikbaar uniek loket 
kunnen een pak besparingen teweegbrengen én een vlottere 
en eenvoudige afhandeling van dossiers in de hand werken. 

o Een vlotte en snelle uitwerking van een verzekering (brede 
weersverzekering) tegen schade aan gewassen door extreme 
en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, 
zware regen, vorst en droogte is dringend nodig voor onze 
sector. De Vlaamse overheid kan daarbij als katalysator 
optreden. 

o Het Rampenschadefonds moet actief blijven onder een 
gewijzigde vorm, ook na 1 september 2019, waarbij een 
vangnet bij extreme omstandigheden gecreëerd wordt, net 
zoals voor de private sector het geval is. Het afsluiten van een 
brede weersverzekering moet gestimuleerd worden door een 
voldoende hoge co-financieringspercentage toe te passen. 
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4. Fiscale, sociale en economische factoren bepalen 
de mogelijkheden in de sector 

Een sterk economisch en sociaal weefsel vraagt ondersteuning door 
de overheid en is niet te verzoenen met beperkingen op het 
ondernemerschap en hogere lasten. Een gezonde economische tak 
(land- en tuinbouw) zorgt vanzelf voor hogere overheidsinkomsten via 
meer tewerkstelling verderop in de voedselketen, via belastingen en 
BTW-inkomsten. Dit is enkel mogelijk wanneer alle hinderpalen 
weggehaald zijn. Onze visie is dat vrij ondernemerschap moet kunnen 
zonder overdreven bemoeienissen en beperkingen van 
overheidswege. Dit ondernemerschap moet kunnen steunen op een 
goed werkende markt, op een correct sociaal statuut voor 
zelfstandigen, ondernemers en werknemers, een gunstig fiscaal 
klimaat en een gelijk speelveld met andere landen. Om dit te kunnen 
bereiken stellen we volgende punten voor: 

o Het statuut van de meewerkende echtgeno(o)t(e) moet verder 
geoptimaliseerd worden om de rechten van de vrouw te 
verhogen en te zorgen voor een grotere zekerheid bij 
onvoorziene omstandigheden. Het optrekken van de 
toekenning van de inkomsten aan de medewerkende 
echtgeno(o)t(e) tot de helft is een logische stap. 

o De pensioenen van zelfstandigen moeten op hetzelfde niveau 
gebracht worden als de pensioenen van loontrekkenden. 
Mensen die hun hele loopbaan lang dag en nacht gewerkt 
hebben in weer en wind verdienen een eerlijk pensioen, niet 
meer maar ook niet minder. 

o Loonkosten en lasten op arbeid moeten de vergelijking met 
onze buurlanden en andere derde landen kunnen doorstaan. 
Een Europese gelijkschakeling is meer dan ooit op zijn plaats. 

o Het BTW-tarief op mestverwerking en –transport moet op 6% 
gebracht worden. Deze activiteiten maken vandaag de dag 
deel uit van de landbouwpraktijk en zijn bijgevolg te 
beschouwen als een gewone landbouwactiviteiten en kunnen 
perfect in de 6%-categorie ondergebracht worden als een 
onderdeel van de primaire productie.  
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o De 100 dagen-regeling voor seizoensarbeid die van 
toepassing is bij de witloof- en champignonteelt moet 
uitgebreid worden tot een 100 dagen- regeling voor de ganse 
groenten- en fruitsector (PC 145). 

o Er is duidelijk nood aan de opbouw van evenwichtige 
handelscontracten met overmachtsclausule. Evenzo aan 
regelgeving rond de betalingstermijnen, waarbij er geen 
koppeling kan zijn van uitbetaling aan tekortvolumeregeling. 
 

5. De volgende generatie 

Om jonge mensen te stimuleren in de landbouwsector moeten we hen 
een aantrekkelijke en op lange termijn interessante sector kunnen 
aanbieden. We moeten hen rechtszekerheid geven wat betreft 
vergunningenbeleid, grondgebruik, wetgeving en ook op financieel 
vlak. Een te snel veranderend wettelijk kader is nefast voor de 
rechtszekerheid en heeft een impact op de inkomensvorming. Door de 
hoogte van investeringen in de landbouwsector heb je nood aan een  
wettelijk kader dat daarmee rekening houdt. Een landbouwbedrijf is 
als een groot zeeschip dat zijn tijd nodig heeft om bij te sturen indien 
nodig en je moet op voorhand de risico’s enigszins kunnen inschatten. 
Een te snel veranderende wetgeving kan leiden tot het falen van een 
bedrijf. Duurzame wetgeving op langere tijd is wat jonge en minder 
jonge landbouwers nodig hebben. 

o Starters uit niet-landbouwonderwijs moeten een leertraject 
kunnen volgen dat op maat geschreven is van wat zij voor 
ogen hebben en passend bij hun profiel. De economische en 
maatschappelijke aspecten en verantwoordelijkheden die 
komen kijken bij een hedendaags land- of tuinbouwbedrijf 
moeten daarbij een belangrijk gegeven zijn. Een voldoende 
lange begeleidings- en stageperiode is de aangewezen weg 
om hen voorgoed op weg te helpen. 

o Steeds minder jongeren voelen zich geroepen om te starten in 
de sector. Er is dus een heel sterke nood aan het faciliteren 
van de bedrijfsopvolging en –overname in de land- en 
tuinbouw, willen we nog landbouwbedrijven hebben in de 
toekomst. 
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o Starters moeten ten allen tijde en beter ondersteund worden 
door de overheid in het traject vanaf de opleiding tot en met 
het definitief opstarten van hun project. De instapdrempel om 
in aanmerking te komen voor alle ondersteunende 
maatregelen moet op een dusdanig niveau gebracht worden 
dat ook kleinere bedrijven in aanmerking komen. Dergelijke 
bedrijven moeten zo stapsgewijs kunnen doorgroeien tot een 
volwaardig bedrijf. 

o Potentiële uittreders en wijkers moeten onder gunstige fiscale 
voorwaarden gestimuleerd worden om uit de sector te 
stappen. Dat kan samen met gunstige startersvoorwaarden 
een nieuwe dynamiek in de sector brengen. Lage 
aanslagvoeten in de belastingen voor stoppers, waarvan hun 
onroerende goederen in de landbouwsector blijven, zijn hier 
op hun plaats. 
 

6. Ruimte om te boeren 

Grond is een schaars goed en vandaag wordt er ongelooflijk slordig 
met omgesprongen. De druk op landbouwgrond komt van overal en 
blijft groot. Landbouwers zien het met lege ogen aan en de prijs van 
de grond wordt verder opgedreven. We vragen dan ook dat de 
overheid doordacht te werk gaat en dat landbouwgrond waar 
voedselproductie op gebeurt beter beschermd wordt zodoende in de 
toekomst ook nog voldoende landbouwgrond ter beschikking te 
hebben voor voedselvoorziening. We liggen klimatologisch in één van 
de beste regio’s in de wereld en dit mogen we niet uit het oog 
verliezen. Een beleid dat daar oog voor heeft, zorgt mee voor een 
kader dat land- en tuinbouw aantrekkelijk en haalbaar maakt voor de 
toekomstige generaties. 

o Rechtszekerheid is voor onze sector van levensbelang om op 
langere termijn een bedrijf te kunnen uitbouwen. Dit kan 
alleen met een stevig kader onder de vorm van een goede 
pachtwetgeving. Een bijsturing van de pachtwet is voor ons 
bespreekbaar, maar een uitholling ervan is niet aan de orde. 
Hierbij moet het altijd de bedoeling zijn dat de rechtszekerheid 
voor de gebruiker gegarandeerd blijft en dat de toegang tot 
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grond voor jongeren en actieve landbouwers niet bemoeilijkt 
wordt. 

o Er dient gestreefd te worden naar voldoende lange 
pachtperiodes om bedrijfszekerheid te garanderen. Dit kan 
door tegemoetkomingen te doen naar de eigenaars toe onder 
de vorm van de verlaging of zelfs vrijstelling van de 
successie- en schenkingsrechten op gronden met 
langlopende pachten. Voorbeelden in Frankrijk en Nederland 
tonen aan dat dit kan werken. 

o Een vrijstelling van onroerende voorheffing voor bebouwd en 
onbebouwd landbouwvastgoed dat verpacht is via 
langlopende pachtovereenkomsten (18 jaar en meer). 

o ABS vraagt een vrijstelling van de successierechten voor 
goederen die bezwaard zijn met een authentieke langlopende 
pachtovereenkomst. 

o Landbouwgrond dient in de eerste plaats voor 
voedselvoorziening en andere diensten die verenigbaar zijn 
met die voedselvoorziening. 
 

7. Gezond en duurzaam voedsel: een basis 
voor onze maatschappij! 

o In België produceren we top producten met hoge standaarden 
daar valt niet over te twijfelen. De duizenden landbouwers die 
hier dagelijks met bezig zijn verdienen dan ook het respect. 
Te veel wordt er gefocust op enkele problemen en wordt de 
landbouw in een verdomhoekje geplaatst. Meer zou moeten 
gefocust worden op de vele lastenboeken die gevolgd 
worden, op de vele controles die op een landbouwbedrijf 
plaatsvinden. Te weinig consumenten weten of beseffen dat 
dat land- en tuinbouwers midden en met de natuur leven en 
werken. Elke Belg en elke Vlaming zou trots moeten zijn op 
de producten van hier. We  vragen dat ook de politiek dit 
erkent en ons en onze sector hierin steunt. 
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o Veilige voedsel- en voederproductie worden terecht streng 
opgevolgd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV). Daarbij is het van groot belang 
dat regelgeving afgetoetst wordt met de sector. De primaire 
sector getuigt reeds jaren van een groot plichtsbesef en 
scoort uitstekend op het vlak van traceerbaarheid en 
voedselveiligheid. Onze sector levert inspanningen via het 
gebruik van gecertificeerde autocontrolesystemen (ACS). Het 
gebruik van een volledig bedrijfsactiviteiten dekkend ACS 
moet ten allen tijde aanleiding geven tot het volledig vrijstellen 
van een jaarlijkse heffing door het FAVV. De sector moet 
geen dubbele factuur voorgelegd worden. 

o De landbouw, meer bepaald de veehouderij, ligt tegenwoordig 
dagelijks onder vuur door berichten en acties van een aantal 
drukkingsgroepen en dubieuze instanties, al dan niet 
wetenschappelijk gefundeerd. Ondertussen blijven onze 
lokale boeren over met hun kwaliteitsvlees van dieren die met 
grote zorg zijn gehouden en gekweekt of wordt 
gewasbescherming steeds moeilijker. 
ABS vraagt daarvoor een duidelijke ondersteuning van onze 
veehouderij en een rationele benadering van dossiers rond 
gewasbeschermingsmiddelen of nieuwe 
veredelingstechnieken. 

8. Omgevingsfactoren met grote impact op onze 
bedrijfsvoering 

Op Vlaams niveau zijn er een goede 23.000 landbouwbedrijven 
waarop meer dan 50.000 mensen rechtstreeks tewerkgesteld zijn 
(bron FOD Economie 2017). Daarnaast zorgt de sector 
stroomopwaarts en -afwaarts voor een aantal arbeidsplaatsen dat een 
veelvoud daarvan is. Om dit te verzekeren naar de toekomst toe is het 
nodig dat de randvoorwaarden en het wetgevend kader, waarbinnen 
gewerkt moet worden, daarop afgestemd zijn. 
Een gepaste en werkbare regelgeving op het vlak van natuur, milieu 
en ruimtelijke ordening is daarbij cruciaal. 
Processen zoals de implementatie van Klimaatadaptatie en 
mitigatieplannen, de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD), het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het nieuwe Mestdecreet (MAP6) 
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moeten daarom in zeer nauw overleg met de sector gebeuren. 
Daarom vraagt het ABS: 

o Een leefbaar en aangenaam platteland, maar dit mag niet ten 
koste gaan van een actieve leefbare en professionele 
landbouw. 
 

o Een leefmilieubeleid dat rekening houdt met het economisch 
belang van de sector binnen Vlaanderen. 
 

o Duidelijk en uitgesproken respect voor de reeds geleverde 
meerjarige inspanningen door de sector op het vlak van de 
vermindering van de uitstoot van fijn stof, broeikasgassen en 
verbetering van de waterkwaliteit. 
Aandacht voor de economische haalbaarheid en praktische 
uitvoerbaarheid bij het opmaken of aanpassen van 
regelgeving. Deze moet afgestemd zijn op de Vlaamse 
situatie en moet men rekening houden met de economische 
factor in relatie tot de ecologische doelen. 
 

o De dossiers rond het implementeren van de IHD met 
bijhorende Programmatische Aanpak Stikstof moeten met 
veel realiteitszin benaderd worden vanuit een visie waarbij 
ecologie en economie verzoend worden. Sinds 2014 leven de 
betrokken landbouwers in een ondraaglijke onzekerheid over 
hun toekomst. De wijze waarop de invulling van de 
natuurdoelstellingen en van de herziening van de zoekzones 
op het terrein aangepakt worden blijft voor onzekerheid 
zorgen. De keuzes die gemaakt werden moeten ondersteund 
worden door een degelijk flankerend beleid, waar ook een 
evenredig budget tegenover geplaatst wordt. 
 

o Bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) ter 
uitvoering van het huidige AGNAS-proces moet voldoende 
aandacht besteed worden aan de historisch aanwezige 
economische activiteit op het platteland. Overdruk van 
erfgoedlandschap, bouwvrij agrarisch gebied, 
natuurverweving en andere potentieel beperkende 
bestemmingen kunnen enkel na intensief voorafgaand 
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overleg met de sector om de langleefbaarheid van het 
platteland niet te hypothekeren. 
 

o Op het platteland moeten initiatieven voor verbreding in de 
ruimste zin van het woord mogelijk zijn: hoevetoerisme, 
landbouw-gerelateerde handelsactiviteiten maar ook 
energieproductie. Daarom moeten  de netbeheerders en de 
overheid voorzien in een beter uitgebouwd en flexibel 
elektriciteitsnet dat kan inspelen op de steeds groter 
wordende (vraag naar) gedecentraliseerde 
elektriciteitsproductie. Een écht “smart grid” is daarvoor 
onontbeerlijk. 
 

o Zwerfvuil is niet enkel een milieuprobleem, maar ook een 
zaak van dierenwelzijn. In Vlaanderen worden jaarlijks ruim 
5000 koeien ziek door zwerfafval. Bij het maaien van percelen 
die gelegen zijn langs wegen belanden er  stukjes van 
weggegooide blikjes of ander zwerfvuil in het veevoeder. Bij 
opname door het dier kan de maag hierdoor geperforeerd 
worden. Dit leidt tot helse pijn, zware gezondheidsproblemen 
en vaak tot sterfte van het dier. Wij stellen vast dat 
sensibiliseringscampagnes onvoldoende werken. Het leed dat 
blikjes veroorzaken bij koeien, en de economische kost voor 
de veehouders, komen bovenop de hoge kosten van de strijd 
tegen zwerfvuil, 155 miljoen euro per jaar, waar onze 
gemeenten en het gewest reeds mee geconfronteerd worden. 
De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes werkt volgens 
ons wel degelijk. In landen waar dit is ingevoerd heeft dit voor 
een omslag gezorgd. Daarom roept het Algemeen 
Boerensyndicaat de overheid op om te handelen in 2019 en 
snel een besluit te nemen om statiegeld op blikjes en 
wegwerpflesjes in te voeren. 
 

o Dat asbest gevaarlijk is, is inmiddels al een tijdje 
algemeen bekend. Cijfers van OVAM wijzen uit dat 
gemiddeld bijna 1000 m² dakbedekking uit asbesthoudend 
materiaal te vinden is bij landbouwbedrijven.  
Het wordt dan ook hoog tijd dat de overheid werkt aan 
‘asbestsanering’ op onze land- en tuinbouwbedrijven. 
 
 

https://www.asbest-subsidies.nl/dak/
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Het ABS pleit ervoor om twee vliegen in één klap te slaan, 
namelijk een combinatie van asbestverwijdering en het 
plaatsen van nieuwe dak bekleding met zonnepanelen 
erop. We verwijzen naar Nederland waar reeds jaren een 
succesvol project loopt in de landbouw, namelijk ‘Asbest 
Eraf, Zonnepanelen Erop’. 

o Landbouwers hebben vaak grote daken, waar er meer 
zonnepanelen op passen dan ze nodig hebben voor hun 
eigen stroomproductie. Tot nu is het zo dat het niet 
interessant is om stroom aan het net te leveren. De overheid 
moet stimulerende initiatieven ontwikkelen om “zonnedelen” 
mogelijk te maken via de ondersteuning van 
zonnecoöperaties. 

o Vanuit verschillende hoeken wordt er naar landbouwgrond 
gekeken voor de ontwikkeling van zonneparken. Het ABS is 
daar geen vragende partij voor. Naar onze mening is er 
voldoende ruimte op de verschillende daken van gebouwen 
om deze behoefte op de meest duurzame methode in te 
vullen. Op deze manier wordt ook de energie opgewekt waar 
er behoefte aan is en blijft landbouwgrond bij voorrang 
bestemd voor plantaardige productie. 

o Bij het omzetten van agrarisch gebied naar andere 
bestemmingen dan agrarisch moet onmiddellijk duidelijk zijn 
wat de gevolgen zijn voor de actuele gebruikers. De 
typevoorschriften moeten hier voldoende duidelijkheid over 
geven. 

o De landbouwsector wordt vaak over het hoofd gezien en 
uitgesloten voor het “anders” beheren van gebieden die aan 
de landbouw onttrokken worden. Vaak wordt via dure 
omwegen het beheer uiteindelijk toch uitbesteed aan 
diezelfde landbouwsector, zonder dat daar eender welke 
erkenning tegenover staat. Deze omweg kan vermeden 
worden en het kan ook rechtstreeks, wat doeltreffender en 
goedkoper zal zijn voor de overheid. 

o Landbouwers zijn de enigen die aan circulaire economie doen 
wat emissie van broeikasgassen betreft. Landbouwers leggen 
CO2 vast in gewassen, akkers en grasland. Onze dieren 
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verwerken grote hoeveelheden voedselresten uit de 
agrovoedingsketen en sluiten zo mee de kringloop. Hier moet 
meer aandacht en erkenning voor komen. 

o In de klimaatdiscussie moet de weg die de landbouwsector 
reeds afgelegd heeft naar vermindering van de 
broeikasgassen gedurende de voorbije decennia, naar 
waarde geschat worden. 
 

9. Een sterke Vlaamse landbouw binnen een Belgische, 
een Europese en wereldwijde omgeving 

o De landbouw- en tuinbouwsector is en blijft een belangrijke 
economische speler binnen ons land. Sommige Vlaamse 
land- en tuinbouwsectoren zijn wereldleider in de productie 
van verse voedingsmiddelen en cruciaal voor andere schakels 
in de agro-voedingsketen. 

o Europa moet onverkort voldoende middelen blijven voorzien 
ter ondersteuning van ontoereikende marktprijzen. Gekende 
instrumenten als directe steun en marktondersteuning moeten 
samen met nieuwe middelen voor risicobeheer de regel zijn. 

o Europese rechtstreekse steun uit de eerste pijler van het GLB 
moet zonder uitzondering gereserveerd worden voor de 
actieve échte land- en tuinbouwers die zelf het risico dragen 
in de sector en die van de land- en tuinbouw hun 
hoofdactiviteit gemaakt hebben of maken. De Vlaamse 
invulling van het begrip “echte” of “actieve” landbouwer moet 
ervoor zorgen dat wat vanuit Europa naar Vlaanderen kan 
vloeien op de juiste plek terecht komt. 

o Alternatieve financieringsvormen moeten door de 
overheidsdiensten (VLIF, FOD Financiën,…) op dezelfde 
manier beoordeeld worden als traditionele kredietlijnen bij het 
afhandelen van dossiers. 

o De permanente vorming van iedereen die actief is in de sector 
moet op voldoende wijze gestimuleerd en blijvend 
ondersteund worden via de 2de pijler van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 
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o Innovatieve projecten op bedrijfsniveau dienen positief 
benaderd te worden en verdienen het nodige respijt om 
uitgebouwd te worden tot een volwaardig onderdeel van een 
landbouwbedrijf. Kleinschalig beginnen verdient het nodige 
respijt om uit te groeien tot een leefbaar project. 

o Europese land- en tuinbouwers moeten overal in de Europese 
Unie voldoen aan dezelfde productievoorwaarden. Oneerlijke 
concurrentie door een verschillend speelveld is uit den boze. 
Het is daarom meer dan noodzakelijk dat onze Vlaamse 
boeren kunnen acteren op een ‘gelijk speelveld’. 

o Bij het afsluiten van unilaterale en bilaterale 
handelsakkoorden met derde landen moeten daar evenzeer 
dezelfde spelregels gelden als voor onze producenten. 
Lagere normen kunnen niet gelden voor geïmporteerde 
producten die in rechtstreekse concurrentie treden met 
inlandse of Europese producten. Derde landen moeten onze 
normen respecteren, anders is er sprake van 
concurrentievervalsing. 

o Een eengemaakte Europese markt met vrij verkeer van 
personen en goederen is voor de landbouw een goede zaak 
geworden. Er zijn echter nog heel wat onevenwichten op het 
vlak van arbeidsvoorwaarden en –kosten. 

o Er is dringend nood aan een eengemaakte markt van 
gewasbeschermings- en diergeneesmiddelen. Producten 
erkend in onze  buurlanden moeten zonder problemen  
kunnen aangewend worden bij ons. 

o Een soepele en duidelijke uitvoering van het wildschade-
besluit is nodig. Heldere wetgeving moet bejaging en 
bestrijding van schadelijke diersoorten mogelijk maken en 
hierbij moet de boer recht hebben op vergoeding voor 
wildschade aan zijn gewassen. 

o Vrij verkeer van organische meststoffen en reststromen van 
mestverwerking moet verder gefaciliteerd worden over onze 
grenzen heen. 
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o In een eengemaakte markt is een verplichte 
oorsprongsetikettering niet wenselijk om protectionisme 
binnen de EU niet in de hand te werken. Vlaanderen is te 
afhankelijk van de export om hiermee akkoord te kunnen 
gaan. 

o De Europese land- en tuinbouw kan niet te pas en te onpas 
ingezet worden als pasmunt bij het afsluiten van bilaterale of 
mondiale handelsakkoorden. We denken hierbij aan recent 
gesloten akkoorden zoals CETA. 

o Handelsbelemmeringen die zich zouden kunnen voordoen ten 
gevolge van de Brexit moeten voorkomen worden. Op 
federaal en Vlaams niveau rekenen we op maximale 
ondersteuning van de agro-voedingssector om met de 
gevolgen van de Brexit op gepaste wijze te kunnen omgaan 

 
 
Wij rekenen erop dat de ABS-baseline “met verstand van boeren” een 
benadering wordt die we na 26 mei 2019 terug vinden op Vlaams, 
Federaal en Europees niveau. 
 
Wij rekenen op jullie ambitie om het gezond boerenverstand de 
bovenhand te laten halen bij de voorbereidende besprekingen en de 
ten uitvoering brenging van een beleid en regeerakkoorden, en daarbij 
voldoende aandacht te hebben voor uw medeburgers, de boeren, die 
zorgen voor ons dagelijks en lokaal geproduceerd voedsel. 
 
In naam van het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS vzw), 
 
 
 
Hendrik Vandamme 
Voorzitter - gsm 0476 41 51 58 
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Wie of wat is het Algemeen Boerensyndicaat (ABS)? 
 
 
Op 11 november 1962 werd het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vzw opgericht als 
onafhankelijk syndicaat voor land- en tuinbouwers. Het ABS profileerde zich langzaam 
maar zeker van drukkingsgroep naar erkende landbouworganisatie en biedt intussen 
ook officieel erkende naschoolse land- en tuinbouwvorming aan via ons Nationaal 
Agrarisch Centrum (NAC). Het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat 
(AABS) vzw werd dan weer opgericht om ons (betalend) dienstbetoon beter te 
structureren. 
 
 

De voorbije decennia groeide het ABS uit tot de tweede landbouworganisatie in 
Vlaanderen. In die hoedanigheid is het ABS steeds meer betrokken bij 
beleidsadvisering en besprekingen op Vlaams, federaal en Europees niveau. 
Het ABS is in de eerste plaats een syndicaat dat de belangen van haar leden en bij 
uitbreiding van alle land- en tuinbouwers op ideologisch onafhankelijke en commercieel 
ongebonden wijze verdedigt. De ABS-rangen staan open voor iedere land- en 
tuinbouwer die begaan is met de toekomst van zijn bedrijf en voor niet-landbouwers die 
onze sector een warm hart toedragen. 
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Voedsel als basis 
van onze beschaving 
 
Dé mondiale uitdaging als landbouwsector is om alle monden te 
voeden. We zullen daarvoor alle beschikbare landbouwgrond moeten 
gebruiken, ook bij ons. Diversiteit in de land- en tuinbouwsector is 
van alle tijden. Sommigen pleiten voor een omslag in de landbouw 
en kleinschaligheid is een optie, maar dan wel als aanvulling op onze 
grotere bedrijven. 
 
Hoogtechnologische technieken vinden steeds meer ingang en die trend zal 
zich in alle landbouwvormen doorzetten. Dit zal er mee voor zorgen dat we 
efficiënter en duurzamer gaan werken met extra aandacht voor omgeving, 
mens en maatschappij. Alle landbouwmodellen, van groot tot klein, gangbaar 
of biologisch, hebben hun bestaansreden. De diversiteit zullen en willen we 
niet verliezen. Kleinschaliger bedrijven en burgerinitiatieven, zoals 
stadslandbouw, zullen echter lokaal gericht blijven werken. Daar is niets 
verkeerd mee, maar die landbouwvormen zullen nooit in staat zijn om 
iedereen van voldoende voedsel te voorzien. 
 
We moeten er ons van bewust zijn dat voedsel het verleden met de 
toekomst verbindt, dat naamloze boeren uit het verleden de basis legden voor 
het voedsel van vandaag door hun teeltkeuzes en selecties. Dat mogen we 
niet vergeten. 
Voedsel is en blijft een basis van onze beschaving. En om voedsel te 
produceren kan je niet zonder landbouwers, ook niet hier bij ons. 
 
 
 

www.absvzw.be    

 

http://www.absvzw.be/

