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voor landbouw met toekomst

Bij de start van een nieuw jaar horen uiteraard wensen, welgemeende wensen voor een goede gezondheid, 
voor veel geluk en succes in al wat je doet. Ook al weten we als land- en tuinbouwers dat veel van wat 
we doen ondergewaardeerd wordt, toch blijven we er bij het ABS van overtuigd dat er voor onze sector in 
Vlaanderen een toekomst weggelegd blijft. Dat die toekomst er mogelijk anders uit ziet dan pakweg 10 jaar 
geleden gedacht, dat wordt stilaan duidelijk. De Europese Green Deal en het eronder schuivend Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid, het groen geïnspireerd Vlaams regeerakkoord van oktober 2019, de strikte 
Vlaamse lezing van de Kaderrichtlijn water en de Natuurrichtlijn zullen dit jaar en de erop volgende jaren 
zorgen voor bijkomende restricties vanuit onze Vlaamse regelgeving. Het stikstofdossier, het mestactieplan, 
de nieuwe (groenere) pachtwetgeving, het groenere GLB: alles zou dit jaar zijn beslag moeten vinden en 
men zal van ons verwachten dat we “mee” zijn.

Intussen valt het gewone (beurs)leven weer helemaal in de plooi en zo gaat Agriflanders door van 12 tot 15 januari. Een uithang-
bord voor onze Vlaamse land- en tuinbouwsector en alles en iedereen die actief is in de toelevering naar ons toe. Als Algemeen 
Boerensyndicaat zijn we ook deze keer van de partij op dezelfde vertrouwde plaats als de vorige edities. In alle eenvoud, maar toch 
duidelijk zichtbaar en als een open huis voor iedereen die met een ei zit en dat kwijt wil. Kom je frustraties maar loslaten op onze 
stand, je zal je frustraties ook letterlijk kunnen uiten zo hard je maar kan! Het dagelijks bestuur van het ABS tekent ook nu weer elke 
dag present om te luisteren, naar je bezorgdheden en je wensen voor 2023 en verder. Want jullie verzuchtingen zijn voor ons meer 
dan ooit de barometer om onze visie verder uit te dragen en/of bij te sturen waar nodig en wenselijk. Daar gaan we ook effectief 
mee aan de slag om de toekomstige werking van ons, als onafhankelijke landbouworganisatie, uit te tekenen. Die onafhankelijkheid 
blijft voor ons uitermate belangrijk, in het belang van iedere Vlaamse land- en tuinbouwer.
We gaan graag de discussie aan om bijvoorbeeld onze werking te versterken en te verbeteren, we kijken uit naar creatieve geesten 
die met ideeën voor de dag komen en we willen daar graag verder op bouwen, samen met u. We schreven recent nog “alleen loop 
je sneller, maar samen kom je verder”. Wel, het moment is aangebroken om gezamenlijk stappen te zetten naar een betere toekomst 
voor onze leden en toekomstige leden die van harte welkom zijn binnen de ABS-familie.
Breng dus gerust vrienden en kennissen mee naar onze stand om tussen pot en pint van gedachten te wisselen over waar we ver-
keerd zitten en waar we verder moeten gaan op de ingeslagen weg. 
Op Agriflanders kijken we met het ABS ook richting toekomst en daarvoor voorzien we een simulatie van wat het nieuwe GLB kan 
betekenen op jouw bedrijf. 
Berekenen en herrekenen wordt ongetwijfeld de boodschap in de volgende jaren, met de hervormingen in het GLB en de erbij 
horende vermindering van de inkomenssteun. Vandaar dat we ook verdergaan met een algemene GLB-inforonde, verspreid over 
gans Vlaanderen, gecombineerd met de laatste stand van zaken over stikstof, pacht, MAP7 en het parkendecreet. Laat u alvast 
informeren over het wat en hoe, verder in ons blad vind je de locaties en data terug waar de sessies doorgaan. Intussen zijn ook de 
vergaderwerkzaamheden heropgestart met politici, kabinetsmedewerkers en administratie. 
We gaan volop voor uw toekomst, sturen bij waar nodig en doen voorstellen om andere wegen te bewandelen dan door sommi-
gen vooropgesteld. Een niet onbelangrijk dossier dat zijn impact zal hebben op de ganse landbouwwereld is de bijsturing van de 
pachtwet. Voor alle duidelijkheid willen we toch nog meegeven dat de regionalisering van de pachtwet niet de reden mag zijn om de 
landbouwers in hun hemd te zetten en rechten en plichten eenzijdig te laten aansturen door één belanghebbende. Met het ABS wer-
ken we nog verder aan een werkbare pachthervorming, met ingebouwde rechtszekerheid voor jonge en minder jonge landbouwers. 
Het mag nu wel eens beginnen dagen bij beleidsmakers dat boeren mensen van vlees en bloed zijn en er geen bijkomende beper-
kingen en lasten meer bij ons kunnen gelegd worden. 

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