de voorzitter

Beperkte steun en toekomstgerichte samenwerking
Over de toestand in de varkenssector is al overal veel gezegd en geschreven, tot quasi dagelijkse aandacht
in de algemene pers toe. Steeds trok het ABS de kar om de problematiek onder de aandacht te brengen
en te houden. Daarbij wezen we op de gedeelde verantwoordelijkheid doorheen de ganse productie- en
verkoopketen en stelden we gerichte vragen tot ondersteuning van de sector in nood. Op Vlaams niveau
kwam er de reeds bekende 16 miljoen euro steun uit de bus, waarmee de Rendac-factuur overgenomen
wordt door de overheid, extra promotie zal gevoerd worden in binnen- en buitenland, het kwaliteitslabel
Belpork sterker én zichtbaarder moet gemaakt worden. Het belangrijkste luik van de Vlaamse steun zit voor
ons echter in de liquide middelen die naar varkenshouders zullen worden toegeschoven: jonge boeren en
anderen die de laatste 15 jaar kosten gemaakt hebben in het kader van verduurzaming. Bij het departement
Landbouw en Visserij is men op dit moment de analyse aan het maken en de modaliteiten worden nog in
detail besproken met ons en de andere betrokken partijen. Maar maak u geen illusies: de steun zal amper opwegen tegen de zware
extra kosten door het dure varkensvoeder. Een structurele financiële crisissteun komt er niet!
Wat voor ons een belangrijke stap richting versterking van de varkenssector betekent, dat is de intentieverklaring van de landbouworganisaties, de veevoedersector en de slachthuizen om over te gaan tot de oprichting van een brancheorganisatie voor de
varkenskolom in België, de boreling krijgt de naam BO Varkens. Daarmee zal niet onmiddellijk meer cash op de rekening komen van
de varkenshouder, maar via de BO Varkens moet het mogelijk zijn om op relatief korte, misschien middellange, termijn als varkens
producenten sterker in de keten te staan. Het oud zeer van het vrijwillige karakter van het Ketenoverleg moet daarmee, en eindelijk,
uit de weg geruimd kunnen worden. De BO Varkens kan daartoe bijvoorbeeld ook uitgebreid worden met andere ketenspelers,
zoals de retailsector, die instaat voor de verkoop van het merendeel van het binnenlands geconsumeerd varkensvlees. Het zal hard
werken worden om alle neuzen steeds in de zelfde richting te doen staan en resultaten te boeken, maar met de ervaring van de
betrokkenen die de kar zullen helpen trekken moet het naar ons aanvoelen mogelijk zijn om nu eens echte stappen te zetten in de
juiste richting. Wij zullen ons er in ieder geval niet (laten) wegstoppen. Met de BO Varkens moet naar onze mening meer geluisterd
worden naar de stem van de varkensboer, die niet langer bereid is het kind van de rekening te zijn. De resultaten van de enquête van
VPOV, afgenomen bij meer dan 300 kwekers, zijn helder: meer dan 30% zegt nog een halfjaar verder te kunnen en de meerderheid
van de varkenshouders geeft aan voorstander te zijn van een gestuurde reductie van de productie. Dat is een bevestiging van wat
wij met het ABS reeds geruime tijd aangeven als piste om op relatief korte termijn een schokeffect met positieve prijsevoluties teweeg te brengen in de Vlaamse en Europese varkensketen. Niet-varkenshouders die in de keten actief zijn kwamen uit de enquête
als tegenstander van een productiereductie. De reden daarvoor is voor iedereen duidelijk…
Op het laatste overleg met minister Crevits werd door hun respectievelijke vertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat onze scherpe
communicatie van de voorbije weken richting retail- en mengvoederfederaties Comeos en BFA niet in goede aarde viel. Voor wie
er mocht aan twijfelen, onze scherpe visie en communicatie kwam steeds vanuit het hart, vanop het terrein en gevoed door de
persoonlijke drama’s die zich afspelen achter de gesloten deuren van menig varkensbedrijf. We weten ook maar al te goed dat we
elkaar nodig hebben om een betere toekomst uit te bouwen. Bruggen zijn er zeker niet opgeblazen en met de oprichting van de BO
zullen we onze waarde als ketenspeler en gesprekspartner bewijzen.
Als syndicale landbouworganisatie blijft het onze plicht om de vinger op de wonde te leggen en iedereen bij de les te houden, soms
gebeurt dat door de zaken zeer scherp te stellen. Onverbloemd zeggen waar het op staat is onze manier van aanpakken en dat zal
ten allen tijde blijven gebeuren. Onze directe stijl wordt niet gehinderd door commerciële of publieke belangen. Niemand bij het ABS
heeft baat met de schijn hoog te houden, daarvoor is onze onafhankelijkheid en pure werking ons te veel waard.
Op naar een sterkere en beter functionerende varkenssector!
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @ voorzitter@absvzw.be | @hendrikABS
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