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voor landbouw met toekomst

Een goedgekeurd GLB en een princiepsakkoord MAP7. Dat is het resultaat van intens syndicaal werk van 
de voorbije weken. Voeg er nog jullie steun voor en aanwezigheid op de grote tractorenactie in Brussel 
aan toe, dan weet je eens te meer waarvoor je als vertegenwoordiger van onze organisatie je nek uitsteekt. 
Maar er ligt nog steeds een pak werk op de plank, al ligt de bal voor het meest prangende dossier in poli-
tieke handen: stikstof. Volledig los van alle visies over wat wel en niet kan, moet of niet moet van Europa, 
blijven de landbouwers op hun honger zitten over hun vergunningstoestand en is er bij het schrijven van 
dit editoriaal nog steeds geen consensus over binnen de Vlaamse Regering. Er werd en wordt zeer hoog 
spel gespeeld op de kap van de landbouwers, anders kan ik het niet omschrijven. Electoraal gespin viert 
hoogtij. Wie op het terrein geconfronteerd worden met de feiten onder de vorm van onzekerheid heeft daar 
geen boodschap aan en een steeds groter wordende afkeer van wat zich in Brussel afspeelt op het politiek 

toneel is zich aan het opbouwen. Ondanks het feit dat er in het laatste, publiek gemaakte, voorstel van tekst al wat meer eten en 
drinken zit voor meerdere partijen is het blijven vasthouden aan enkele eigen standpunten niet wat landbouwers willen zien. Zo 
zal de vraag naar duidelijkheid niet ingevuld geraken, zo dreigen we ook alles wat vorig jaar reeds meegenomen was in het eerste 
stikstofakkoord, zoals ondersteuning voor transitie, voor extra innovatiesteun, voor het vergoeden van stoppende veehouders en 
varkenshouders mis te lopen. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, en er zijn inderdaad nog veel opmerkingen te maken over de 
wijze waarop men omgaat met data, meetgegevens en computermodelleringen, toch vragen we in de huidige fase van het stikstof-
dossier om minstens verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en het politiek strategisch spel op de kap van de landbouwers 
te stoppen. Praat op een volwassen manier met elkaar, vang elkaar publiekelijk geen vliegen af en geef zo een blijk van respect voor 
iedereen die elke dag in weer en wind zorgt voor uw dagelijks brood!

Een voorbeeld van hoe het wel kan is het princiepsakkoord dat we konden sluiten met de milieubewegingen over wat het nieuw 
MAP7 zou moeten worden. Het eerste overleg daarover werd opgestart in november 2022, nadat de minister de bal in ons kamp 
legde als gevolg van het afschieten van het eerste MAP7-voorstel vanuit de administratie. Na maanden van zeer intens en bij wijlen 
ook moeilijk, maar blijvend respectvol overleg, konden we een tekst afkloppen waarin zowel de landbouworganisaties als milieu-
bewegingen hun ei konden leggen. Luisteren naar elkaar, in het hoofd kruipen van de gesprekspartners aan tafel, technische uitleg 
geven bij wat sommige begrippen betekenen, de impact op de bedrijfsvoering uitleggen en de ontbrekende meerwaarde voor de 
waterkwaliteit bij sommige ideeën duiden: het hoorde er allemaal bij en het vroeg soms veel tijd, maar we zijn uiteindelijk wel geland 
met een verdedigbaar compromis. Deze tekst is het resultaat van puur bilateraal overleg tussen de landbouw- en milieubewegin-
gen en moet nu ook nog de toets bij Europa en de Vlaamse politiek doorstaan. De tekst werd neergelegd en toegelicht bij minister 
Demir, die haar appreciatie uitsprak voor het feit dat we er in geslaagd zijn om tot een compromistekst te komen. De opgestoken 
duimen op sociale media op en andere positieve reacties via rechtstreekse contacten met politici allerhande en met journalisten 
bevestigen wat we zelf ook aanvoelden, namelijk dat ons overlegmodel kan leiden tot resultaat. Blijkbaar herinnerden weinigen 
zich dat er nog een MAP7-overleg liep. Ook dat siert alle partijen rond de tafel: er werd geen woord over gerept buiten het overleg, 
behalve bij interne terugkoppelingsmomenten met geëngageerde leden, zowel bij ons als bij de andere organisaties. De verrassing 
was dinsdagavond groot voor veel buitenstaanders toen we gezamenlijk ons akkoord communiceerden, niet in het minst voor wie 
het politiek theater in het parlement in de loop van de dag gevolgd had. 

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