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Steeds vaker krijgen we deze reactie te 
horen van onze leden: ”Europa moest 
destijds de oplossing zijn om enerzijds 
de bevolking zelfvoorzienend van ba-
sisvoedsel te garanderen; en anderzijds 
om een landbouwinkomen te gene-
reren voor de familiale landbouwers”. 
Lange tijd was dit ook het geval maar 
op vandaag moeten we meer dan ooit 
vaststellen dat Europa een andere weg 
bewandelt waar zelfvoorziening uit de 
boot is gevallen en waar geen rekening 
meer gehouden wordt met het landbou-
winkomen van de familiale landbouwer.

Vandaag moeten we durven zeggen dat 
Europa deze twee belangrijke princi-
pes heeft los gelaten. Steeds meer krij-
gen landbouwers de indruk dat Europa 
tegen de familiale landbouwers zegt: 
”Trek uw plan”. Vandaag zien we dit 
specifiek in de varkenssector waar Eu-
ropa weigert in te grijpen, met als gevolg 
dat elke lidstaat zijn eigen markt moet 
reguleren. Wanneer we vergelijken met 
onze buurlanden zien we dat daar wel 
beschermingsmechanismen op gang 
komen om de varkenssector te helpen. 
Hier in België zien we een verschil tus-
sen de gewesten. Wallonië neemt de 
handdoek op om de sector te helpen. 
Maar wat doet Vlaanderen? De poli-
tici nemen de handdoek niet op, maar 
nemen een blaadje van een wc-rol. Met 
de steun die Vlaanderen vandaag heeft 
aangeboden aan de varkenssector zijn 
we niets, nul, noppes. 

Dit is het relaas dat we steeds meer zien 
verschijnen binnen Europa. Steeds legt 
men strengere normen op voor de sec-
tor, waar steeds minder tegenover staat. 

Ook het nieuwe GLB is in het zelfde 
bedje ziek. De directe betaling zal op-
nieuw een pak minder zijn, en een pak 
bijkomende randvoorwaarden (extra 
kosten) worden ons deel. We hebben 
het dan nog niet gehad over de eco-re-
gelingen die we al dan niet verplicht zul-
len moeten afsluiten. 

REGIONAAL BELEID IS DE SPOREN 
KWIJT
De vele beleidsmoeilijkheden op regio-
naal niveau (MAP, PAS, IHD,…) die we 
vandaag kennen in Vlaanderen zijn te 

herleiden naar Europese regels waaraan 
voldaan moet worden. Daarbij wordt 
meer dan eens vergeten hoe geconcen-
treerd Vlaanderen wel is binnen Europa. 
Om aan sommige normen in Europese 
context te voldoen, moeten we bijzon-
der ver gaan. In het kader van de ver-
gunningverlening en de PAS-discussie 

Europa verder in zijn eigen voeten. Door 
de veranderende mondiale belangen 
is het meer dan ooit nodig dat de EU 
ervoor zorgt dat ze de familiale land-
bouwers beschermt, niet toegeeft aan 
de lobby van industriële grootmachten 
en zich niet overgeeft aan een voor-
keur voor import vanuit derde landen. 
Eén conflict kan ervoor zorgen dat er 
bijvoorbeeld onvoldoende meststoffen 
voorhanden zullen zijn om de oogst te 
garanderen. De klimaatsveranderingen 
voelen de landbouwers bijzonder hard. 
In de plaats dat men werk maakt om 
ons hiertegen te wapenen en de voed-
selvoorziening te verzekeren, blijft men 
verder de boeren de dieperik in sturen. 

Dit landbouwbeleid zal goed zijn voor 
enkele grote spelers, maar niet voor 
de doorsnee boer. Dat is onze huidige 
conclusie. Daartegen protesteren we 
en komen we op straat. Om voedselze-
kerheid betaalbaar te houden voor de 
gewone man of vrouw in de straat zal 
de EU zijn landbouwers terug moeten 
beschermen, zoniet wordt niet enkel 
het kwaliteitsvoedsel binnenkort onbe-
taalbaar voor velen, maar wordt ook de 
productiekost te hoog voor onze boeren. 

Zoals we de EU op vandaag altijd ge-
kend hebben, zullen ze terug achter de 
feiten aanhollen. Preventief nadenken, 
maar vooral proactief handelen is nu 
meer dan ooit aan de orde! 

Lieven De Stoppeleire, voorzitter JABS

syndicaal Laat Europa de familiale landbouwers vallen?  
Vlaanderen ook? 

Op 23 juni jl. voerde het ABS, JABS en VABS gezamenlijk actie in Brussel bij minister 
van Leefmilieu Demir. Een pamflet getiteld ‘Genoeg is genoeg’ werd ter plaatse over-
handigd met de uitdrukkelijke vraag  vanuit onze organisatie voor een engagements-
verklaring van de volledige regering dat er op 1 december 2021 een akkoord is over 
een definitief stikstofkader en een duidelijke datum voor ingang definitief PAS.

“Geef familiale landbouwers ruimte om te ondernemen, 
rekening houdend met de maatschappelijke verwachtingen en 
met een prijsvorming die hieraan beantwoordt.”

zien we dit nu op het terrein gebeuren. 
Om onze kwaliteits-en oppervlakte-
doelen te behalen moet Vlaanderen de 
duimschroeven zwaar aandraaien, ook 
omdat Europa ons vroeger gestimuleerd 
heeft in de richting van uitbreidingen 
en verhoogde productie. Samengevat: 
tegenstrijdigheden ten troef is het le-
vensverhaal van EUROPA geweest tot 
nu toe. Maar de gekheid stopt niet bin-
nen de EU. In sommige delen van de 
Europese gemeenschap is uitbreiding 
en productiestijging, ook in de varkens-
houderij en zelfs met steun van Europa, 
momenteel de norm en in andere delen 
kan dan weer niets meer. Veelal zijn de 
oude Europese lidstaten de dupe in dit 
verhaal. 

Met het nieuwe GLB in aantocht schiet 
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en weersgrillen onvoorspelbaar zijn, is 
een louter datumgestuurde regelgeving 
op voorhand een mislukking. 
Kwalitatief en betaalbaar voedsel, in een 
gezonde omgeving waar ook milieu- en 
natuur-doelstellingen kunnen gerea-
liseerd worden, dat zijn de zorgen van 

onze familiale landbouw. Verdruk deze 
groep daarom niet langer, maar geef 
hen ruimte om te ondernemen, reke-
ning houdend met de maatschappelijke 
verwachtingen en met een prijsvorming 
die hieraan beantwoordt. Wie heeft de 
moed om onze familiale landbouw terug 
te omarmen?

termijn aan de familiale landbouwers. 
Dit zal niet lukken door een GLB op te 
maken waar de landbouwers voor afha-
ken. Ook een onhaalbaar vergunnings-
beleid creëren waar de familiale land-
bouwers niet meer kunnen aan voldoen 
of een MAP maken waar geen enkele 

rekening meer wordt gehouden met re-
aliteiten op klimatologisch en 

landbouwkundig vlak, 
zijn nefast voor een 

duurzame be-
drijfsvoering. In 

een omgeving 
waar mensen 
samenleven 

MAAKT VLAANDEREN MORGEN 
DEZELFDE FOUT?
We stellen vandaag de vraag of ook 
Vlaanderen (bij uitbreiding België) de-
zelfde fout zal maken? In het kader van 
de PAS vrezen we dat dit een verhaal 
wordt op maat van de grote bedrijven. 
Deze zullen de capaciteit hebben om te 
investeren in technieken, daar waar de 
kleinere gangbare bedrijven deze capa-
citeit niet machtig zijn. 

Ook bij het mestactieplan overheerst 
hetzelfde gevoel. De techniciteit gaat 
dermate ver en detaillistisch dat je als 
landbouwer gedwongen wordt in een 
kader waar ondernemerschap wordt 
onderuit gehaald. 

VRIJ ONDERNEMERSCHAP GE
FNUIKT DOOR EUROPESE REGEL
GEVING?
Je kan als eindconclusie alleen 
maar maken dat het vrije on-
dernemerschap in de land-
bouw gefnuikt wordt door 
Europa, door België en door 
Vlaanderen. De gevolgen 
zullen dat ook groot zijn 
voor de Europese, Belgische 
en Vlaamse bevolking. Waar 
vandaag in weelde wordt ge-
leefd met een betaalbaar kwali-
tatief voedselaanbod, zal dit in de 
nabije toekomst niet meer gegaran-
deerd blijven. Een grote uitstroom uit de 
sector is reeds jaren aan de gang, en zal 
nog een dimensie hoger gaan… 

HET IS VIJF VOOR TWAALF
We zijn ervan overtuigd dat het kalf nog 
niet verdronken is, maar dan moeten 
de politiek, hun administraties en bo-
venal de maatschappij, wakker worden 
uit hun roes van blind vertrouwen in 
de huidige voedselzekerheid. Dit kan 
enkel door te praten met hun landbou-
wers. Het zijn deze landbouwers die elk 
jaar aan den lijve ondervinden hoe veel 
moeilijker het wordt door de klimatolo-
gische omstandigheden om goeie ren-
dementen te halen. Het zijn diezelfde 
landbouwers die zien dat door interna-
tionale conflicten de productiekosten 
de hoogte ingaan en die gebukt gaan 
onder de administratieve overlast. Het 
zijn deze landbouwers die zich in de 
steek gelaten voelen door de overheid 
en de maatschappij…

NOODKREET OM RECHTVAARDIG
HEID
Deze situatie roept ons op om vandaag 
het beleid drastisch te veranderen. Een 
rechtvaardige benadering zal ertoe bij-
dragen om de voedselzekerheid te blij-
ven garanderen. Dit kan je maar door 
rechtszekerheid te geven op lange 

KOM NAAR  
HET BOERENPROTEST  

IN BRUSSEL
13 en 14 december wordt het warm in Brussel. Boeren uit talloze 
EU-lidstaten komen met hun tractor naar Brussel voor een mega 
protestactie om een eerlijk landbouwsysteem te eisen. Tegelijk met 
de Landbouwraad van de EU, zullen boeren mét hun tractoren in de 
Europese wijk staan om een klimaatbeleid met eerlijke randvoor-
waarden te eisen.
De actie is georganiseerd door Farmers Defence Force (NL) en Euro-
peaan Milkboard (EMB). 

Plaats van afspraak: 
• Maandag 13 december 2021:  start van de actie om 11 u. op het 

Luxemburgplein (Place du Luxembourg). Dit is het plein voor het 
Europees Parlement.

• Dinsdag 14 december 2021  is er om 9 u. een boer-burger-ontbijt 
op datzelfde plein.

Het Algemeen Boerensyndicaat doet ook mee en wil de Vlaamse 
stem luid en duidelijk laten horen. 
Volgende week in de Drietand zal 
alle nodige informatie staan, hoe 
en waar we afspreken. Maar het is 
zeker de bedoeling dat we duidelijk 
zichtbaar zijn en dat de boodschap 
duidelijk is.

“Een onhaalbaar vergunningsbeleid waar de familiale 
landbouwers niet meer kunnen aan voldoen of een MAP 
maken waar geen enkele rekening meer wordt gehouden met 
realiteiten op klimatologisch en landbouwkundig vlak, zijn 
nefast voor een duurzame bedrijfsvoering.”


