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We zijn er weer bijna door! Het jaar loopt ten einde en het is tijd om terug te blikken, maar vooral om voor-
uit te kijken naar wat komt. 2019 dient zich aan als een jaar vol uitdagingen voor onze sector en, niet te 
vergeten, we gaan eind mei naar de stembus om een Vlaams, Federaal en Europees Parlement samen te 
stellen. De uitdagingen zijn legio en ze werden mooi opgelijst in het recent uitgebracht Landbouwrapport 
van het departement Landbouw en Visserij. De auteurs kwamen uit bij negen uitdagingen: het inkomen 
van de boer, de generatiewissel, de ruimteproblematiek, de circulaire landbouw, de klimaatverandering, 
het stimuleren van gezonde en duurzame voedingspatronen, de eiwittransitie, het herverbinden met de 
consument en de datarevolutie. Die zaken aanpakken zal niet zonder slag of stoot verlopen en we zullen 
daarbij op onze strepen moeten staan om de eerste uitdaging niet uit het oog te laten verliezen. Zonder 
geld in kas kan je niet veel extra doen richting medemens, maatschappij en omgeving. Een gelijkschakeling 

van ons inkomen met dat van de modale burger blijft in 2019 een streefdoel. Verschillende Europese rapporten tonen aan dat er 
een blijvende en groter wordende kloof bestaat met de inkomens van andere bevolkingsgroepen. Daarnaast blijft men vanuit de 
Europese Unie zelf herhalen dat men mee wil werken aan een verbetering van de positie van boeren en tuinders als eerste schakel 
van de agro-voedingsketen en dat men mee wil helpen zorgen voor een billijker inkomen. Het feit dat er een mooi pakketje onder de 
Kerstboom gelegd werd onder de vorm van een akkoord over de acties tegen de oneerlijke handelspraktijken is een eerste aanzet 
daartoe. Het akkoord tussen Europees Parlement, de Commissie en de Raad gaat grotendeels in op onze verzuchtingen tot het 
versterken van onze positie. Het is nu aan onze regering om een wetgevend initiatief te nemen om een degelijk wettelijk kader op 
stapel te zetten. De “stok achter de deur” is er nog steeds niet en met de val van de regering ziet het er niet direct naar uit dat we 
nu snel een bijsturing krijgen. Het is wat het is, maar het blijft heel jammer dat de aanzet die gegeven werd voor de zomer niet ver-
taald werd in een gestemd koninklijk besluit vóór het jaareinde. Dat ware pas een mooi kerstcadeau geweest van onze uittredende 
ministers Ducarme en Peeters. Zo blijft een prominente vraag vanuit het ABS, om een scheidsrechter te hebben die kan tussen 
komen bij aantoonbare oneerlijke handelspraktijken, op vandaag nog onbeantwoord. De nagel waarop we nu al sinds 2010 blijven 
kloppen ging er weer wat dieper in, maar zit nog steeds niet volledig op zijn plaats. We blijven er in 2019 in ieder geval verder op 
kloppen, daar kan u van op aan. We zijn in elk gesterkt door de Europese stappen die nu gezet werden.

In 2019 willen we uw vertrouwen niet beschamen en engageren we ons met het bestuur en alle medewerkers verder om jullie be-
langen 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 van regelgeving en de impact op jullie bedrijfsvoering 
onmiddellijk te kunnen duiden. Mijn waardering voor alle ABS-vrijwilligers en medewerkers, van hoog tot laag, op lokaal of Brus-
sels niveau, is dan ook zeer groot. Zonder hun steun en toewijding 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 jullie houden ons ook scherp en met de voetjes op de grond. 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 landbouworganisatie bij de op komst zijnde familie- en vriendenbijeenkomsten en Nieuwjaarsdrinks onder collega’s 
en met niet-leden. Wij steken met plezier nog een tandje bij. 

In naam van alle bestuurders en medewerkers, wens ik jullie allen een fijne Kerst en een gezond en voorspoedig boerenjaar 2019 
toe. Tot volgend jaar!
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