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@ABSvzw/ABSvzw
voor landbouw met toekomst

Vrijdag 3 maart zal de geschiedenis ingaan als de grote actie met duizend tractoren richting Brussel. Fijn 
dat we met zovelen willen dat er snel een oplossing komt op alle voorliggende problemen. Rechtszeker-
heid voor de land- en tuinbouwer is iets wat al lang op ons verlanglijstje staat. De puzzelstukken die onze 
toekomst belasten het GLB, PAS, MAP 7, erosie, pachtwet, natuurherstel, biodiversiteit, green deal, parken, 
houkantenplan, opkoopregeling varkens,… vragen snel een oplossing. 

Het GLB is goedgekeurd door Europa. De Vlaamse Regering verbindt de goedkeuring van het PAS (stik-
stofuitstoot) aan het openzetten van het nieuwe GLB. Dit zorgt ervoor dat op heden het E-loket niet kan 
opengezet worden, daar er geen middelen ter beschikking zijn. Akkerbouwers kunnen hun teeltplan niet 
uitwerken. Wellicht gaat er Europees geld verloren door het talmen van de Vlaamse regering.

De PAS blijft de grootste uitdaging voor de Vlaamse Regering. Wat met rode, oranje bedrijven? Hebben ze nog een toekomst? 
Stikstof is stikstof van waar die ook komt. Dat er een andere benadering is tussen sectoren akkoord, maar ieder moet zijn bijdrage 
leveren aan de oplossing. Waar blijft de lijst van PAS-technieken die we kunnen toepassen?

MAP 7 ligt nog op de onderhandelingstafel. De actoren rond de tafel zetten stappen vooruit maar er is maar een akkoord als alle 
verschillen en geschillen zijn bijgelegd. Voorlopig blijft MAP 6 van toepassing voor 2023. Gevolg is wel dat derogatie dit jaar niet 
kan geactiveerd worden. Meer dierlijke mest kan niet en men verplicht veehouders tot aankoop van scheikundige meststoffen. Dit 
op een moment dat men meer wil inzetten op circulaire productie!

De creatie van natuurbeheersplannen, nationale en gewone parken vragen om meer duidelijkheid rond wat nog kan voor landbouw. 
Het voorgestelde decreet zorgt niet voor de nodige rechtszekerheid, welke de landeigenaars en landbouwers vragen. Voor nationale 
parken is er geen ruimte meer voor landbouw, op lange termijn. Op korte termijn zal men de landbouwer gebruiken om ontmijning 
te doen om dan later te bedanken voor bewezen diensten.

Nieuw is het voorstel van een houtkantenplan dat men wil realiseren in Vlaanderen. Dit naast het bestaande voorstel van één boom 
aan te planten per inwoner in elke gemeente. Nog te zwijgen van het onderhoud van al dat groen!

De varkenssector wil zijn bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Er is een akkoord met de sector om op een 
sociaal verantwoorde manier een opkoopregeling uit te werken voor hen die een impact hebben van 0,5 op in de omgeving liggend 
groen. Tot op heden vindt men binnen de Vlaamse regering en Europa geen akkoord. 

Natuurpunt en ANB worden de grootste grondbezitters in Vlaanderen. Een oneerlijke strijd om het platteland waarbij het verwerven 
van grond voor landbouwers een economische verhaal is. Voor de natuurverenigingen is het verwerven van grond een kwestie van 
overheidsmiddelen. Geld betaalt door elke belastingbetaler in Vlaanderen!

We staan in Vlaanderen voor een transitie van de land- en tuinbouwsector. Deze transitie kan niet op enkele jaren maar moet op 
een termijn van minimaal 30 jaar gebeuren. We verwachten van Vlaanderen dat ze een plan uitwerkt waar we met de sector naar 
toe moeten. Het is vijf voor twaalf voor de jongeren die vandaag in de sector willen investeren. Elke vertraging zorgt ervoor dat de 
jongeren een ander pad inslaan.

De drietand staat nog scherp! Zeker als dit door actieve landbouwers gedragen wordt, die het reilen en zeilen op het veld dagelijks 
meemaken!

Paul Cerpentier 
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