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En toen werd het 5 na 12

voor landbouw met toekomst

Beslissingen nemen is een cruciaal onderdeel van de werking voor overheden, als ook bedrijven. In het 
bijzonder voor onze landbouwers. Het nemen van beslissingen vergt moed en verantwoordelijkheidszin. 
Als syndicale organisatie verwachten we van de overheid om doordacht en weloverwogen beslissingen 
te nemen, maar anderzijds moet ze ook de draagwijdte ervan kunnen inschatten. Na bijna een jaar van 
stilstand in de landbouwsector, in kader van vergunningsverlening, achten we de tijd rijp om nu vooruit 
te gaan. Alle elementen liggen op tafel en er moeten nu knopen, hoe moeilijk ook, doorgehakt worden. 

Het moet duidelijk worden waar we binnen de landbouwsector voor staan om terug toekomstplannen te 
kunnen maken. Landbouwers zijn ondernemers die binnen een wettelijk kader hun bedrijf trachten uit te 
bouwen, maar daarvoor is er natuurlijk wel een wettelijke kader nodig. Er hangt dan ook veel van af. Niet 
alleen voor de landbouwbedrijven, maar ook voor de volledige agro-voedingsketen. 

Reeds geruime tijd ijveren we vanuit het ABS dat we een beleid willen dat deels de tand des tijds kan 
overleven. Terug in dezelfde situatie terechtkomen waar we nu reeds een jaar in zitten, moet absoluut 
uitgesloten worden. Maar ook het ondernemerschap mag niet gefnuikt worden. Daarom is het nodig om 
voor elk bedrijfstype de juiste maatregelen naar voor te schuiven om deze bedrijven de kans te geven om 
vooruit te kunnen gaan. Niet dat de sky the limit is. Ondernemen kan op vele manieren gebeuren, rekening 
houdend met de wettelijke- en milieukundige randvoorwaarden. 

In het belang van de volledige agro-voedingsketen, maar in de eerste plaats voor onze landbouwers, ver-
wachten we dat de regering knopen doorhakt. We moeten opletten dat we geen generatie landbouwers 
verliezen door het getalm. Ook budgettair moet duidelijk worden hoe hoog de ambitie uiteindelijk zal 
liggen. Koken kost geld en zeker in dit dossier wordt het een uitzonderlijk kostelijk menu.

Ook in de groentesector was het een week van beslissingen nemen, voor de verwerkers, maar ook voor 
de telers. De komende dagen en weken moet eenieder zich de vraag stellen of loon naar werk erin zit. In 
een tijd van stijgende productiekosten moeten we hier weloverwogen beslissingen nemen. Landbouwers 
zijn mensen die hun beroep met hart en ziel doen, door weer en wind. Hier mag nu toch stilaan een cor-
recte vergoeding tegenover staan en dit in alle sectoren binnen de land- en tuinbouw. Wanneer we de 
drukkingsmechanismen zien van de retailers richting de verwerkers of rechtstreeks naar de producenten 
toe, dan kunnen we dit niet aanvaarden. Ieder heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Het wordt dan ook 
tijd dat de overheid hier mee op toeziet en zal ingrijpen indien nodig. 

Het is onze overtuiging om steeds het voortouw te nemen en onregelmatigheden naar boven te brengen 
in het foutief functioneren van handelsrelaties doorheen de keten. 

Het worden dus voor de regering, als voor iedere individuele landbouwer ontzettend belangrijke weken 
in het nemen van de juiste beslissingen. Ongeacht in welke sector hij actief is of welke toekomst hij voor 
ogen heeft. 
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