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Na de tussentijdse evaluatie van MAP 6 in september 2020, voor zover je het tussentijds kan noemen gezien 
de zeer laattijdige invoering van dit MAP, lijkt er nu weer beweging te komen in het dossier. De bevoegde 
minister gaf daarbij aan de wil te hebben om beide partijen toch iets dichter bij elkaar te brengen. Daar-
naast heeft ze bedoeling om in functie van de realisatie van de beoogde waterkwaliteitsdoelen een breder 
draagvlak te creëren voor het gevoerde beleid. Waar de minister aanhaalt dat de bijsturing moet zorgen 
voor een betere handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het mestdecreet, dan rekenen we er op dat dit 
niet zal neerkomen op enkel en alleen een verhoogde uitvoerbaarheid en vereenvoudiging van de controles 
en handhaving en daarbij de boer te vergeten. 

Een bijsturing van MAP 6 in functie van een betere waterkwaliteit in de gebieden waar het nog iets beter 
kan, met op het veld werkbare regels, rekening houdend met reeds geleverde inspanningen is voor het 
ABS bespreekbaar. Voor ons is een goede waterkwaliteit ook een belangrijk gegeven, maar verscherpen 
om de verscherping kan voor ons niet. Zeker niet wanneer er geen enkele aantoonbare meerwaarde voor 
de waterkwaliteit gekoppeld kan worden aan een nieuw regeltje of bijkomende verplichting. 

Een bijsturing is en blijft voor ons, voor alle duidelijkheid, enkel bespreekbaar onder de voorwaarde dat er 
geen extra verplichtingen komen in de gebieden waar de waterkwaliteit in orde is en er geen nood is aan 
extra maatregelen. Voor ons zijn bijvoorbeeld de gebiedstypes 0 en 1 zo’n gebieden waar geen enkele ge-
fundeerde reden kan gegeven worden waarom daar extra inspanningen zouden moeten gevraagd worden 
aan de land- en tuinbouwers. Niemand, maar dan ook niemand, krijgt zoiets uitgelegd op het terrein, zeker 
niet in de gebieden waar geen nood is aan extra maatregelen of registratie.

Uit de eerdere gesprekken met de Mestbank, tijdens de zomer van 2020, bleek al dat men vanuit de ad-
ministratie vol wil gaan voor scherpe bijsturingen of beperkingen in het gebruik van meststoffen. Dat men 
daarbij zonder onderscheid te maken tussen gebieden met goede of minder goede waterkwaliteit te werk 
wil gaan, hebben we toen ook reeds duidelijk als niet aanvaardbaar bestempeld. Wanneer deze visie nu 
toch effectief doorgedrukt zou worden, zou het een bevestiging zijn van de eigenzinnige aanpak door de 
Mestbank. Een aanpak die nooit in staat blijkt te zijn om een vorm van waardering uit te spreken voor die 
boeren en tuinders die reeds jaar en dag actief zijn in gebieden waar geen problemen zijn met de waterkwa-
liteit. Waardering mag er trouwens ook zijn voor degene die in minder goede gebieden boert en een zware 
inspanning levert om ook daar een goede waterkwaliteit te verkrijgen.

Wanneer een beleid uitgetekend wordt dat respect toont voor eerder geleverde en volgehouden inspan-
ningen ten voordele van een goede waterkwaliteit, dan zouden we al een hele stap kunnen zetten naar een 
gedragen en werkbaar mestdecreet.

We gaven die duidelijke boodschap nogmaals persoonlijk mee aan de minister en rekenen er op dat ze zich 
boven de onverantwoorde regelneverij van de administratie zet. 

Alleen zo zullen we iedereen mee krijgen op weg naar een in de praktijk werkbaar systeem en een betere 
waterkwaliteit.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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MAP 6 aan herziening toe?


