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de voorzitter

Nog enkele weken verder en daarna?

voor landbouw met toekomst

De open deur over de situatie bij onze varkensboeren gaan we niet meer intrappen. De problemen in de 
sector zijn genoegzaam gekend bij iedereen binnen en buiten de sector. Luider kunnen we onze roep om 
extra liquiditeitssteun niet meer laten klinken. Zoveel maanden later, en zeker na onze geslaagde acties in 
Brussel komt er nu eindelijk beweging bij de politiek. Vorige week kondigde minister Crevits de openstel-
ling van een financieringslijn aan via de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Daarbij kan je als 
varkensbedrijf in financiële problemen aankloppen voor een kredietlijn met overheidswaarborg, tegen een 
lage vaste rentevoet. Pijnpunt in die regeling blijft de korte terugbetalingstermijn van 3 jaar, wat mogelijk 
een probleem is voor veel varkenshouders, gezien de diepe putten die nu gegraven worden. Onze reactie 
is om de terugbetalingstermijn te verlengen naar analogie met gelijkaardige regelingen voor andere finan-
cieringen via de PMV. Daarnaast, en vanuit onze overtuiging dat Vlaanderen meer kan doen, blijven we ook 

steeds terugkomen bij de Vlaamse Regering met onze vraag naar rechtstreekse en onvoorwaardelijke crisissteun, naar analogie 
met onze buurlanden. Vanuit Europa moeten we steeds minder rekenen op crisissteun, zoveel is intussen ook duidelijk geworden.

Nooit eerder stond de Vlaamse varkenshouderij zo dicht bij een complete kaalslag, wat ons noopte tot een gezamenlijk standpunt 
vanuit de beide representatieve Vlaamse landbouworganisaties. Dat konden we in de commissie landbouw van het Vlaams Par-
lement voorleggen en dat bespraken we ook reeds met minister van landbouw en economie Crevits. Vanuit onze eigen werking 
legden we onze ideeën ook reeds voor aan andere meerderheidspartijen en parlementairen van diverse strekkingen. Wij voelden 
in ieder geval ook daar een gewijzigde kijk op de toestand en een groeiend besef dat de Vlaamse Regering niet langer kan blijven 
stilzitten wil ze de sector niet kwijtspelen als belangrijke economische speler op Vlaams niveau. Wanneer we naar rechtstreekse 
tewerkstelling kijken, dan praten we als snel over meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Kijken we naar economische waarde, dan praten 
we over een omzet van anderhalf miljard euro!

Het ongelijke speelveld op Europees niveau, waarbij sommige lidstaten varkensbedrijven wél ondersteunen, leidt bij onze Vlaamse 
varkenshouders tot een dubbele handicap ten opzichte van naburige concurrenten. Daarom sturen we aan op verschillende liqui-
diteitsondersteunende maatregelen op zeer korte termijn. Om de cashpositie op de varkensbedrijven te verbeteren zal op verschil-
lende niveaus moeten gewerkt worden. Dit betekent dat op niveau van de Vlaamse overheid én ook bij verschillende ketenactoren 
liquiditeitsondersteuning verwacht wordt. 

Daarnaast pleiten we voor een snelle vrijwillige opkoopregeling, die ook in functie van de stikstofproblematiek een uitweg kan bie-
den, zelfs vooraleer er duidelijkheid is over de definitieve stikstofregeling. Het snel opkopen van varkensbedrijven moet sowieso de 
toekomstige doelstelling van de varkenssector in het stikstofdossier haalbaarder maken. 

Op langere termijn dringen zich structurele maatregelen op om het onevenwicht in de markt aan te pakken en de sector te hel-
pen voldoen aan een aantal politieke en maatschappelijke verwachtingen. Stikstof en dierenwelzijn zijn 2 actuele en toekomstige 
thema’s. In ons crisisactieplan doen we concrete voorstellen: de oprichting van een ruim gestoffeerd transitiefonds voor stikstof, 
aanvullende Europese ondersteuning voor een transitie naar nog meer dierenwelzijn in lijn met de Europese initiatieven en als laat-
ste, maar niet de minste, verdere stappen vanuit de sector zelf naar een sterker verdienmodel en een differentiatie van het aanbod.

We blijven er voor gaan!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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