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voor landbouw met toekomst

Op diverse fronten werd deze week de druk opgevoerd om boeren en tuinders te geven waar ze recht op 
hebben: inkomenszekerheid en rechtszekerheid.

Eerst was er de actie van de verenigde Vlaamse (met ABS-vlag en -drietand) en Waalse fruittelers, die met 
hun smalspoortrekkertjes helemaal tot in Brussel kwamen om bij handelsfederatie Comeos hun beklag te 
doen over het gebrek aan respect voor hun harde werk. De paraplu ging daar als vanouds weer open, met 
de boodschap dat “de exportproblemen de lage telersprijzen veroorzaken”. Het is iedere keer opnieuw 
hetzelfde riedeltje aframmelen en de handen in onschuld wassen, terwijl ieder redelijk mens weet hoe de 
vork aan de steel zit bij prijsbesprekingen. U herinnert zich ongetwijfeld nog de Pano-reportage “Boeren-
bedrog” van het voorjaar 2018. Het geniepige glimlachje op het gezicht van een aankoper en op dat van de 
man naast hem in de veilinghal straalde de macht uit van iemand die het écht voor het zeggen heeft in de 
markt van groenten en fruit. “Ik kan toch niet meer geven dan nodig en als de klok in de veiling zo laag gaat, 
waarom zou ik meer geven, ook al kunnen we gemakkelijk 20 cent per kilo meer betalen” gaf hij aan. Als klap 
op de vuurpijl voegde hij eraan toe dat hij “probeert de laagst mogelijke prijs te geven voor een product”. Dat 
kort maar zeer verhelderende gesprek met de vertegenwoordiger van grote retailers in ons land verklaart 
veel, zo niet alles. Er is nog niets veranderd. Het wordt hoog tijd dat er een Belgische wet op landbouwprij-
zen komt, zoals voorzien in het federaal regeerakkoord, waarbij onze productiekosten als basis dienen. Zo 
vermijden we op termijn dat er nog met verlies mag verkocht worden, minstens op de binnenlandse markt.

Op Vlaams niveau loopt het intussen van geen kanten in de schoot van de regering. Het stikstofdossier ge-
raakt niet afgeklopt en het Vlaams strategisch plan voor het GLB ligt stof te vergaren op een discussietafel 
waar ook ecologische waarden terug te vinden zijn. Het is toch hoe wij het horen waaien en lezen in de 
schaarse berichtjes die door de rechtstreeks betrokken ministers naar buiten gebracht worden. Het lijkt nu 
zeer voorbarig geweest te zijn toen maandag ll. in De Ochtend op Radio1 meegedeeld werd door minister 
Brouns dat er een akkoord nakend was over het GLB. De stikstofdiscussie kwam spoorslags terug op de 
vergadertafel en het GLB vervelde tot het snoepje voor na een stikstofakkoord, versie 2023, zo lijkt het wel. 
Wanneer het snoepje gegeten wordt is op vandaag nog niet duidelijk. 

Het zette ons ertoe aan om samen met de collega landbouworganisaties de Vlaamse regering in gebreke te 
stellen mocht er eind deze week geen goedgekeurd GLB zijn. De situatie is immers dermate dramatisch en 
ongezien in Europa, met ons nog steeds openstaand GLB-dossier na 1 januari, dat we als organisatie niet 
anders kunnen dan tussen te komen in het belang van alle land- en tuinbouwers, maar ook in het belang van 
alle andere actoren op het platteland. Een nog langer durend uitstel van beslissing is echt onverantwoord. 
Dat uitblijven van een akkoord blokkeert het e-loket voor VLIF-steun en hypothekeert zelfs een tijdige op-
start en indiening van de verzamelaanvraag, de basisaangifte voor ons en voor veel administraties, ook die 
van het beleidsdomein omgeving.

Niet-beslissen is politiek gezien ook een keuze. Hier en nu is het echt de verkeerde.

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