
2 | 2 februari 2018

Wanneer de weergoden ons wat gunstig gezind zijn en het overtollige water van de velden verdwenen zal zijn, 
dan beginnen we er straks weer aan. Een eerste bemesting toedienen op grasland, de grond optrekken, mest 
uitrijden, waar nog nodig ploegen, klaarleggen en planten en zaaien. Een jaarlijks weerkerend stramien, het 
zal dit jaar niet anders zijn. De voorwaarden waaronder gewerkt zal moeten worden zijn echter wel gewijzigd. 
Er is de wijziging in de mestsamenstelling voor varkenshouders, je moet voor 15 februari kiezen tussen het 
werken met mest op basis van analyses of forfaitaire normen, er is de invoering van de teeltvrije strook langs 
waterlopen en de aanpassing van de waterlopen die daarmee gepaard gaat, er is een bijsturing van de regels 
rond de ecologische aandachtsgebieden. Kortom, weer een hele resem wijzigingen die in het hoofdje moeten 
geraken en die ook voor tandengeknars zorgen bij wie met de nieuwe regeltjes aan de slag moet.

Meest zorgen baart ons uiteraard de teeltvrije strook langs waterlopen, een regel die een massa reacties uitlokt 
en pas heel laat bekendgemaakt werd. De timing én de communicatie daarrond kon en kan in ieder geval veel 
beter. Er is reeds lang sprake van in het decreet integraal waterbeleid en de regel werd slechts zeer sporadisch 
nagekeken, maar de wijze waarop ze nu afgedwongen wordt blijft toch wel heel veel vragen oproepen. Het 
feit dat er geen overleg over was met de landbouworganisaties, het feit dat alle wintergranen reeds ingezaaid 
waren op het ogenblik van de beslissing en het feit dat de uiteindelijke communicatie niet getuigt van deugde-
lijk bestuur zorgt ervoor dat er dit jaar veel onzekerheid is over wat waar nu wel of niet moet. Dat de controleurs 
in eerste instantie aanmaningen zullen geven wanneer ze vaststellen dat je de teeltvrije strook niet helemaal 
respecteert en nadien zullen terugkeren om te zien of je binnen een bepaalde termijn deed wat gevraagd werd, 
dat is ook niet het meest efficiënte manier van werken als je het ons vraagt. 

Wij blijven vragende partij om op een pragmatische manier om te gaan met het al dan niet gevolg geven aan 
de regel, gewoon omwille van de zeer laattijdige communicatie. Er wordt zeer gemakkelijk verwezen naar 
de fotoplannen die bij de verzamelaanvraag 2018 zullen gebruikt worden, waarop alles duidelijk zou moeten 
aangegeven zijn, als leidraad. De landbouwers die zelf geen toegang hebben tot het e-loket moeten bijgevolg 
nog meer vertrouwen stellen in hun adviseurs en hopen dat alle noodzakelijke info ten gepaste tijde tot bij hen 
komt. Vele landbouwers moeten hopen dat hun loonwerker of collega-landbouwer die bemestingswerkzaam-
heden uitvoert altijd en overal weet waar de teeltvrije strook al dan niet van toepassing is. Dit zal ongetwijfeld 
tot mistoestanden leiden, gans het jaar door. Uit goed ingelichte bronnen vernemen we overigens dat men ook 
binnen de landbouwadministratie grijze haren krijgt van de ultiem ingevoerde en onvoorbereide maatregel!

Eens te meer wordt verwacht dat een land- of tuinbouwer nog alles kan bijhouden op eender welk ogenblik 
en weet wat mag of niet mag op ieder perceel dat hij in gebruik heeft. De complexiteit aan regelgeving maakt 
het er opnieuw niet gemakkelijker op. 

Een gedoogbeleid vragen we niet, alleen een beleid met een duidelijke toets aan de praktijk en met oog voor 
de realiteit van de dag. 

Een boer wil zijn akkers bewerken en gewassen verzorgen, niet rondlopen met een lintmeter en kompas om 
zich te schikken naar de complexe hersenspinsels van de regelgevers.
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