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voor landbouw met toekomst

Geen bubbels maar azijn, dat zat er ongetwijfeld in de fles die gekraakt werd aan de feestdis van de milieu- 
en natuurbeweging. Ik kan geen andere beeldspraak bedenken voor hun bijzonder laag bij de grondse 
en ongepaste zet vlak voor de uitrol van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Vlaanderen. 
Ook al werd met het door de Europese Commissie goedgekeurde strategisch plan alles fors groener, nog 
blijkt het niet genoeg. Ondanks de inkanteling van de gekende vergroeningsvoorwaarden in de basiscon-
ditionaliteiten, ondanks de extra nieuwe ecoregelingen, ondanks de bijkomende voorwaarden voor het 
bekomen van ondersteuning voor de agro-milieumaatregelen of zoogkoeien, ondanks de invulling van de 
eigen wenskaarten waar beheersovereenkomsten mogen afgesloten worden om gerichter aan natuur- en 
soortenbescherming te doen, toch is het in hun ogen niet genoeg. 

Ook al was het eerste, voor Europa nog niet toereikende, strategisch plan wel passend beoordeeld, het 
door Europa wél goedgekeurde groener strategisch plan blijkt nu plots niet meer passend beoordeeld te 
worden door dezelfde administratie die eerder wel groen licht gaf. Begrijpe wie kan, maar het neigt toch 
zeer sterk naar een mooi één-tweetje met wie het goed uitkomt om het eigen grote gelijk te halen uiter-
aard. Een zogenoemde Aarhus-procedure starten bij de Europese Commissie is zonder voorgaande. Het 
is weliswaar geen juridische stap, maar het getuigt niet van enig besef wat de impact van deze ongepaste 
zet inhoudt. Door deze stap te zetten wordt het te volgen traject nodeloos vertraagd. Daardoor is er niet 
meteen zicht op een definitieve goedkeuring van het GLB door de Vlaamse Regering en blijft de land-
bouwwereld eens te meer in de kou staan. De medewerkers van het Departement landbouw en visserij 
dreigen daardoor niet in de mogelijkheid te komen om alles op de rails te zetten om te zorgen voor een 
tijdige opstart van betalingen via het e-loket met al zijn functionaliteiten. De impact op de uitbetaling van 
diverse steunmaatregelen die essentieel zijn om zaken te kunnen realiseren op en rond onze bedrijven en 
percelen is niet min. Men kan bij de overheid immers niets uitvoeren zonder wettelijke basis. 

Deze onbegrijpelijk zet, waarover eerder reeds enkele ballonnetjes opgelaten werden kort voor Kerst, gaat 
in tegen alle logica. Ondanks de oproep door verschillende politici die langskwamen op onze stand op 
Agriflanders om niet mee te gaan in de steeds groter worden polarisatie in de maatschappij en gezamenlijk 
oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die op tafel liggen, kiezen de harde fundamentalisten onder de 
natuur- en milieubeweging voor de zoveelste aanval. Nu op de basis van de Europese Unie, de landbouw. 
Het is een masterclass polarisatie, niets meer en niets minder.

Ik kan er met mijn gezond boerenverstand niet bij hoe enkelingen steeds meer de polarisatie zoeken om 
het eigen grote ideologisch gelijk te bewijzen. 

Ik kan er met mijn gezond boerenverstand niet bij dat de slimme koppen in Brussel geen andere signalen 
meer lijken te kunnen geven dan de signalen die we de voorbije weken en dagen mochten ontvangen. 
Ongepaste communicatie op de vreemdste ogenblikken en over de verst gezochte onderwerpen gooien 
enkel olie op het vuur der polarisatie. 

De kelk ledigen tot de bodem kan, maar dieper dan de bodem kan blijkbaar ook. 

Welkom in Vlaanderen, alias Absurdistan.

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