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de voorzitter

Moet die extra klap in het gezicht er nog wel bij?

voor landbouw met toekomst

Op een andere manier kan je de toespraak van de voorzitter Dirk Van Thielen (Arvesta) op de jaarvergade-
ring van de mengvoederfederatie BFA niet interpreteren. De visie van BFA over een “licentie om te produ-
ceren” lijkt rechtstreeks uit de mond te komen van dierenrechtenactivisten die tegen elke vorm van dierlijke 
productie zijn. “Jullie stallen voldoen niet”, dit is de echte boodschap die gebracht wordt. En die boodschap 
is bij de varkenshouders keihard binnengekomen. “Met wat BFA gisteren uitgekraamd heeft, heb ik echt 
wel een mentale klap gekregen” was één van de vele commentaren die geuit werden door een varkens-
houder. Spreken de bestuurders van BFA nog wel met hun vertegenwoordigers die bij de boer komen? De 
varkensstallen ondergaan bij de diverse audits al meerdere controles, wat maakt dat je ervan uit mag gaan 
dat de stallen in orde zijn op alle mogelijke vlakken. 

De oproep aan de overheid om een aantal kleine bijdragen dit jaar te schrappen, klinkt sympathiek. Deze bijdrages zijn samengelegd 
best wel groot, maar ten opzichte van de maandelijkse verliezen stellen ze niet zo veel voor en het is een eenmalig klein doekje voor 
het bloeden. 

Rest de vraag of de voorzitter van BFA aanstuurt op een harde, ijskoude sanering? Zo ziet het er wel naar uit. Hij spreekt over het 
uit gebruik nemen van stallen zonder enige compensatie. De federatie gaat er zeer gemakkelijk vanuit dat redelijk wat stallen niet 
aan de standaardeisen voldoen, een beschuldiging die kan tellen. Als de “standaardeisen” hoog genoeg gelegd worden, reken er 
dan maar op dat veel bedrijven verplicht zullen sluiten. Een ander deel zal moeten investeren om te voldoen. Ga er maar vanuit dat 
de “standaardeisen” van morgen, niet die van vandaag zullen zijn. In deze optiek nieuwe zware financiële lasten de schouders van 
de varkensboeren belasten.

Als ABS passen we voor een dergelijke kille aanpak. We passen voor een aanpak waarbij het enige perspectief voor de varkens-
houder is om de zaak te sluiten of een bijkomende leningslast te torsen. We gaan volop voor een varkenshouderij waarbij de var-
kenshouder terug adem- en levensruimte krijgt. Dat zal zeer waarschijnlijk met een kleinere varkenshouderij zijn. Maak ruimte voor 
een deel warme sanering, waarbij ook de eraan gerelateerde NER’s uit de markt gekocht worden. Zorg bij uitbreiding voor  een 
voedselbeleid waarbij groei en ontwikkeling van bedrijven niet langer synoniem is van meer, méér en nog méér.

Europa zou hierbij een steun moeten zijn, maar is dat niet. Onze ervaringen van een tiental jaar geleden en ook later nog is dat er 
nooit consensus komt over structurele EU-steun voor de sector. Europa, bij monde van het GLB heeft meer oog voor het behang 
dan voor de staat van de muur waarop het behang kleeft, een muur die op instorten staat. Van de farm to fork strategie en de Green 
deal moeten we geen heil verwachten. Dat zal goed zijn voor de geglobaliseerde agromastodonten met duizenden en duizenden 
hectares grond in zowat elk werelddeel, en wordt ronduit rampzalig voor de doorsnee Europese familiale landbouw. Vlaanderen 
en bij uitbreiding Europa heeft een echt voedselbeleid nodig, waar de boer een centrale plaats in heeft en een bestaansrecht, met 
meer dan een magere onkostenvergoeding. Ook de consument heeft er recht op. De boer om de hoek is zijn garantie op betaalbare, 
goede voeding. 

Aan onze beleidsmakers, Vlaams en Europees, én aan andere ketenspelers vragen we uitdrukkelijk om uit de ivoren toren en de 
bijhorende bubbel te stappen. Stop met het versturen van voorgekauwde typebrieven als reactie op noodkreten en ga de boer op, 
luister en doe inspiratie op voor een toekomstgericht voedselbeleid. Kom los van de eigen ideologie en wereldbeelden en luister 
naar wie op het terrein actief is! 

Vergeet de boer en boerin als mens niet!

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


