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We schreven er reeds verschillende malen over in De Drietand, maar het is en blijft wel degelijk een lastig 
dossier, dat Mercosur-verhaal. Even het geheugen opfrissen: Mercosur is een samenwerkingsverband tus-
sen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De grootste 2 landen zijn niet 
alleen prominent aanwezig in de voetbalwereld, maar ook en vooral actief op de wereldlandbouwmarkten. 
Europa interesseert hen dermate als consumentenmarkt voor hun rundvlees, gevogelte en suiker zodat ze 
reeds meer dan 20 jaar onophoudelijk onderhandelen met de Europese Unie over een betere, gemakke-
lijker, markttoegang. Anderzijds blijft ook de EU niet stilzitten en zien de Europese leiders ook een bevol-
kingsgroep van 265 miljoen inwoners in de Mercosur—groep als een opportuniteit voor extra export van 
hier uit. Eén groot verschil in de beide benaderingen: Mercosur aast op een extra afzet in primaire sectoren 
die hier al onder druk staan, terwijl Europa vooral mogelijkheden ziet voor de extra ruimte die gecreëerd 

wordt voor auto’s, chemie, diensten enzovoort. Wat extra mogelijkheden voor onze fruit- en groentetelers zijn er ook wel, maar het 
recente verleden leerde ons toch ook al wel dat we daar niet al te veel mogen van verwachten.

Ook het Vlaams Parlement buigt zich nu (eindelijk) over het dossier en organiseert een gezamenlijke hoorzitting met de commissies 
Buitenlandse Handel, Landbouw en Leefmilieu. Vanuit de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV), waar het ABS 
deel van uit maakt en waar ondergetekende het voorzitterschap van waarneemt, zal de stem van het ABS mee gehoord worden. 
De toelichting die er zal gegeven worden namens en als voorzitter van de SALV zal wijzen op het feit dat er veel bedreigingen en 
incoherenties zitten in het feit dat de EU zich voorneemt om het voorliggend akkoord te ratificeren. Enerzijds trekt Europa volledig de 
kaart van haar Green Deal, met klimaatneutraliteit voor Europa tegen 2050, maar bijvoorbeeld ook de reductie van gewasbescher-
mingsmiddelen met de helft tegen 2030. Dat gebeurt terwijl anderzijds de deur wordt opengezet voor de import van producten die 
vandaag én morgen niet voldoen aan de productiewijzen die wij moeten hanteren. Tientallen gewasbeschermingsmiddelen die hier 
verboden zijn, worden nog gebruikt in Zuid-Amerika. Er wordt duidelijk met twee standaarden en twee maten en gewichten gewerkt, 
wat indruist tegen alle logica. Dat alleen al getuigt écht niet van deugdelijk Europees bestuur. Daarnaast zijn de milieuvoorwaarden 
die hier opgelegd worden veel strenger dan de regels die van toepassing zijn in de Mercosur-landen. Denken we maar aan de ont-
bossingspraktijken en bosbranden om op die terreinen dan hier niet toegelaten GGO-gewassen te telen. GGO-gewassen die dienen 
als basis voor het veevoeder waarmee vlees geproduceerd wordt dat daarna naar Europa zou mogen geëxporteerd worden? Een 
duidelijke NEEN is ons antwoord op dit dossier. 

Het zal er nu op aankomen dat, net zoals in andere lidstaten of regio’s, het vertrouwen van de eigen landbouwers niet beschaamd 
wordt. Wij rekenen op een verstandige stellingname vanwege de Vlaamse parlementairen én de huidige Vlaamse Regering, ter 
verdediging van de deelsectoren rund, gevogelte en suiker in Vlaanderen. In iedere Europese impactstudie die de voorbije twee de-
cennia opgeleverd werd, komen die gevoelige sectoren keer op keer terug naar voor als de sectoren waar de impact onmiskenbaar 
groot zal zijn, ook bij ons. Zeker wanneer het akkoord zou afgerond worden zoals het vandaag voorligt. Het feit dat zelfs Nederland 
en Duitsland, ooit de grootste voorstanders van het akkoord, hun kar gekeerd hebben is meer dan een teken aan de wand.

Een mogelijk nieuw probleem is het feit dat binnen de Europese Raad Portugal nu voorzitter is tot juli 2021. Als oud-kolonisator van 
Brazilië zijn de banden met de Zuid-Amerikaanse landbouwgrootmacht er nog steeds sterk, heel sterk. De huidige voorzitter van 
de Landbouwraad, de Portugese landbouwminister, liet er geen gras over groeien bij de aanvang van zijn mandaat en verklaarde 
onomwonden dat hij werk wilde maken van een snelle ratificering van het Mercosur-akkoord.

Wij, als kleine Vlaamse boeren, rekenen op veel gezond boerenverstand bij alle Belgische en Vlaamse betrokkenen, in het belang van 
onze boeren, maar evenzeer in het belang van alle andere Vlamingen. Wallonië kan daarbij misschien eens als voorbeeld dienen?

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

de voorzitter

Mercosur-akkoord blijft de gemoederen beroeren


