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voor landbouw met toekomst

Het voorbije jaar werd gekenmerkt door ongezien politiek gekrakeel met een bijzonder grote impact op de 
landbouwsector. In nasleep van het stikstofarrest van 25 februari 2021 kwam in februari 2022 het stikstofak-
koord, gevolgd door ministeriële richtsnoeren waardoor amper nog iets vergund wordt in de dierlijke sec-
toren. Dat zette ons bij het ABS er toe aan om minister Demir zelf oog in oog met de boeren te doen staan 
om haar persoonlijke visie op het stikstofdossier te laten uitleggen. Die gezamenlijke ronde van Vlaanderen 
viel niet overal in goede aarde, maar neem het van ons aan: bij het ABS leeft ook een groot ongenoegen 
over de gang van zaken, niet alleen nu maar ook in het verleden. Door lakse beleidskeuzes toen zitten we 
nu meer dan ooit met probleemdossiers die niet langer vooruitgeschoven kunnen worden en oplossingen 
behoeven. Het is wel onthutsend te moeten vaststellen dat we, bijna 2 jaar na het arrest, nog steeds geen 
kader hebben voor stikstof, gebaseerd op wetenschappelijk correcte data en ook juridisch niet meer voor 

interpretatie vatbaar. Dat dossier verlamt iedereen en moet echt wel snel afgeklopt worden. Daarnaast is er de impact van intussen 
meer dan 300 dagen oorlog in Oekraïne. Er is een blijvend grote invloed op de prijzen van grondstoffen en energie, waardoor ook 
wij tegen sterk gestegen productiekosten aankijken. Die doorrekenen verloopt moeizaam, al zijn de contractprijzen in aardappelen 
en groenten toch wat opgetrokken.

2023 zal ons duidelijk maken wat het wordt met het stikstofdossier in de praktijk (vergunningen, lijst PAS-technieken e.d.) maar ook 
met de pacht, MAP7 en het nieuwe GLB. Het zal er op aan komen om meteen “mee” te zijn met het GLB en MAP7 en alle kansen 
die er in zitten te grijpen. Al die lopende dossiers zullen mee bepalend worden voor het Vlaamse landbouwlandschap, in woord en 
beeld. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de Vlaamse Regering, bij de keuzes die ze nu moet maken, rekening houdt met het feit 
dat wij ons inkomen moeten halen uit wat we doen. Ik reken erop dat ze ons niet opzadelen met dermate zware lasten en verplich-
tingen waardoor we nog minder jongeren zien starten. Er dreigt immers een generatie verloren te gaan omwille van aanhoudende 
rechtsonzekerheid en wispelturig beleid op alle politieke niveaus. In 2023 willen we in ieder geval uw vertrouwen niet beschamen 
en engageren we ons met het bestuur en alle medewerkers om steeds voor jullie belangen te gaan. We deden en doen dat steeds 
vanuit een reflex van op het terrein, als spreekbuis van onze leden en toekomstige leden. Bij het ABS blijft die “grondgebonden” 
vertegenwoordiging uitermate belangrijk. We zijn meestal de enige organisatie die met een vertegenwoordiging van actieve land- en 
tuinbouwers aan tafel zit, waaronder ondergetekende. We blijven daar aan vasthouden om de voeling met de praktische haalbaar-
heid en de impact op jullie bedrijfsvoering onmiddellijk te kunnen duiden. Die vertegenwoordiging vanop het terrein georganiseerd 
krijgen is niet altijd evident. De waardering voor alle ABS-vertegenwoordigers en medewerkers, van hoog tot laag, op lokaal of 
Brussels niveau, is dan ook zeer groot. Zonder hun steun en toewijding zou het voor ons als organisatie moeilijker zijn om onze visie 
te verdedigen. Maar uiteraard hebben we daar onze leden voor nodig. Het feit dat jullie dag in dag uit op ons beroep kunnen doen 
is belangrijk en houdt ons, als jullie belangverdediger, met de voetjes op de grond en ook scherp. Een breed draagvlak hebben is 
altijd de beste basis voor discussies verderop. En we hebben nog wat plaats binnen de ABS-familie! Praat over het belang van echt 
onafhankelijke syndicale landbouwverdediging bij de op komst zijnde familie- en vriendenbijeenkomsten en Nieuwjaardrinks onder 
collega’s. Overtuig nog niet aangesloten collega’s om bij ons aan te sluiten. 

Boer worden is een roeping, het zijn een passie. Boer blijven is een uitdaging. Die uitdaging(en) aan gaan is iets waar we de Vlaamse 
land- en tuinbouwers graag helpen.

Geniet intussen van een fijne Kerst en in naam van alle bestuurders en medewerkers, wens ik jullie allen een gezond en voorspoedig 
boerenjaar 2023 toe. Tot volgend jaar!

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