de voorzitter

Vingerwijzen en watertrappelen
De Vlaamse Regering slaagde er niet in om haar jaarlijkse Septemberverklaring klaar te hebben bij de start
van het parlementair jaar. Het is voor vele Vlamingen gepasseerd als een zoveelste ruzie onder de coalitiepartners in de Vlaamse Regering, voor ons als land- en tuinbouwers is het een bevestiging van wat wij
reeds maanden, zelfs jaren, aan den lijve ondervinden. Op het Vlaams front slaagt men er steeds minder in
om schouder aan schouder vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we naar de toekomst kunnen kijken
door een positieve bril.

De electorale strijd tussen de verschillende partijen die vandaag openlijk gevoerd wordt, ook al zijn we nog
meer dan anderhalf jaar verwijderd van de volgende verkiezingen, helpt niemand, maar dan ook niemand
vooruit. In de huidige omstandigheden van torenhoge energieprijzen en een ontsporende inflatie willen ook
wij als land- en tuinbouwers niets meer dan duidelijke initiatieven die ons doorheen de crisissituatie helpen. Wanneer de electorale
koorts ook nog eens opgepookt wordt door reportages over verantwoordelijkheden die komen kijken bij ontwikkelingen in de veehouderij en de daarop volgende commentaren in de pers verder borduren op die reportages, dan bevestigt dat dat je als veehouderij
een speelbal bent geworden, niets meer, niets minder. Vraag is wie daarvan beter wordt: de landbouwsector die de rangen sluit of
de gepolitiseerde pers die ernaar uithaalt?
Onze standpunten over de ontwikkeling van de Vlaamse landbouw zijn intussen genoegzaam gekend. Terugblikken op de geschiedenis kan, maar beleidsmakers moeten vooral werken aan de toekomst. De rechtsonzekerheid waarin men zich in Vlaanderen
bevindt is mede veroorzaakt door de politieke laksheid en nonchalance uit de voorbije decennia en vraagt om bijsturing. Omgevingsvergunningen die vandaag activiteiten van een bepaalde schaalgrootte toelaten werden ooit uitgereikt door diverse overheden die
in de huidige omstandigheden meer dan een kilootje boter op het hoofd hebben. Veehouders die investeringen aangingen hebben
zelf hun kredietaanvraag ondertekend, kredietinstellingen hebben op basis van uitgereikte omgevingsvergunningen en aantoonbare
terugbetalingscapaciteit goedkeuring gegeven aan de kredieten. Iedere ondernemer-veehouder/landbouwer/tuinbouwer, waar ook
actief in Vlaanderen, zal zich hierin herkennen. Het is meer dan ooit en uitermate belangrijk om op politiek vlak te schakelen en de
juiste bril op te zetten.
We moeten weg van de politieke spelletjes en weg van de waan van de steekvlampolitiek en -communicatie.
Een economische sector zoals de onze heeft meer dan ooit nood aan een stabiel beleid en een politieke omgeving die dat ook uitstraalt. Vandaag zien we niets van dat alles en blijft het aanmodderen en ter plaatste trappelen. De Europese paraplu wordt keer op
keer bovengehaald om toch maar een uitleg te kunnen geven waarom het ene na het andere dossier “ergens” blijft hangen. Daar
hebben wij geen boodschap aan, met alle dossiers die nog op ons afkomen mag er meer dan ooit vaart gemaakt worden.
Wie ooit leerde zwemmen, die leerde ook watertrappelen. Dat houd je beperkt in de tijd vol, je houdt er het hoofd mee boven water,
maar je geraakt er niet mee verder. Je kan je bijna niet van de indruk ontdoen dat verschillende politici die eerste zwemlessen herbeleven.
Vingerwijzen helpt vandaag echter niemand vooruit, watertrappelen ook niet.

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