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Stilaan verlengen de dagen weer en we kijken eerlijk gezegd ook wel uit naar het nieuwe jaar, benieuwd naar 
wat komt. Zelf hebben we daar niet altijd de hand in zoals we soms zouden willen, zeker al niet wat betreft de 
weersomstandigheden. Op andere vlakken daarentegen brachten we, ook in 2016, vanuit het Algemeen Boe-
rensyndicaat regelmatig voorstellen tot bijsturing van de regelgeving naar voor. Op federaal vlak bijvoorbeeld 
werd het ABS-voorstel tot aanpassing van de regelgeving voor belastingkrediet voor forfaitair belastingplich-
tigen gestemd, wat leidt tot een potentiële vermindering van de belasting bij mensen met lage inkomens van 
ettelijke honderden euro’s. Daarnaast zaten en zitten we aan tafel en praten we ook met alle betrokkenen, 
kredietinstellingen en leveranciers, over herschikking van de schuldenlasten die opgebouwd werden in de 
moeilijke voorgaande jaren. Op Vlaams niveau werd onder meer onder impuls van het ABS meer rekening 
gehouden met de penibele financiële situatie van de vleesveehouderij wanneer er vanuit Europa crisissteun 
kon uitgedeeld worden en werken we verder aan de bijsturing van regelgeving die volgens ons te beperkend 
is om ons ding te kunnen doen als land- of tuinbouwer of die nog toestaat dat we niet ontvangen waar we recht 
op hebben. Dat alles verloopt niet zonder slag of stoot. Zo blijft een zeer belangrijke vraag vanuit het ABS om 
een scheidsrechter te hebben die kan tussen komen bij aantoonbare oneerlijke handelspraktijken op vandaag 
nog onbeantwoord. We voelen ons wel gesterkt door Europese studies en rapporten ter zake, waarbij onze 
vraag expliciet overgenomen wordt. We kijken alvast uit naar bijkomende initiatieven op Europees en federaal 
niveau en naar de volgende stappen die op politiek vlak gezet zullen worden om de noodzakelijke stok achter 
de deur te hebben. De positie van de producent moet eindelijk eens versterkt worden! De nagel waarop we 
blijven kloppen gaat er wat dieper in, maar zit nog steeds niet volledig op zijn plaats. We blijven er in 2017 in 
ieder geval verder op kloppen, daar kan u van op aan.

Voor 2017 willen we in ieder geval uw vertrouwen niet beschamen en engageren we ons met het bestuur en 
alle medewerkers om jullie belangen verder te verdedigen waar het moet. Steeds vanuit een reflex van op het 
terrein, heel dikwijls ook door actieve land- en tuinbouwers waaronder ondergetekende, om de voeling met 
de praktische haalbaarheid en de impact op jullie bedrijfsvoering onmiddellijk te kunnen duiden. Die vertegen-
woordiging vanop het terrein georganiseerd krijgen is niet altijd evident. Mijn waardering voor alle ABS-verte-
genwoordigers en medewerkers, van hoog tot laag, op lokaal of Brussels niveau, is dan ook zeer groot. Zonder 
hun steun en toewijding, elk op zijn of haar terrein, zou het voor ons als organisatie moeilijker zijn om onze 
visie te verkondigen en te verdedigen. Maar uiteraard hebben we daar ook onze leden voor nodig. Het feit dat 
jullie dag in dag uit op ons beroep kunnen doen is belangrijk en houdt ons, als jullie belangverdediger, met 
de voetjes op de grond en ook scherp. Een breed draagvlak hebben is altijd de beste basis voor discussies 
verderop. En we hebben nog wat plaats binnen de ABS-familie! Praat over het belang van een onafhankelijke 
syndicale landbouworganisatie bij de op komst zijnde familie- en vriendenbijeenkomsten en Nieuwjaar drinks 
onder collega’s en overtuig, mee met het bestuur, collega’s om bij ons aan te sluiten. 

Straks gaan we richting Gent voor Agriflanders en wie daar langskomt kan rekenen op een fijne babbel over 
ons werk als ABS en we steken graag een tandje bij voor wie met nieuwe leden op de proppen komt.

Geniet intussen van een fijne Kerst en in naam van alle bestuurders en medewerkers, wens ik jullie allen een 
gezond en voorspoedig boerenjaar 2017 toe.

Tot volgend jaar!
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