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de ondervoorzitter
Wordt de kasseisteen in de schoen van de landbouwer  

opnieuw een kiezel in de schoen van de politiekers?
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Op een onverwacht moment kwam er dan toch plots een stikstofakkoord uit de bus bij de Vlaamse Re-
gering. Onverwacht omwille van alle show die opgevoerd werd de voorafgaande dagen en weken. On-
verwacht omwille van de nogal ver uiteen liggende visies op het dossier en het verkiezingsspook van mei 
2024 dat rond blijft waren op het Brusselse Martelarenplein en omgeving. In De Tijd van donderdag 9 maart 
stelde journalist Daan Bleus zich de vraag of Vlaanderen echt moest vrezen voor een vergunningenstop. 
“Het antwoord is genuanceerd, maar zeker is dat de nood aan een stikstofdecreet hoog is.” was de conclusie 
van het artikel.
Voor het Algemeen Boerensyndicaat was er een waslijst aan redenen waarom het voor de landbouwsector 
essentieel is dat er snel een politiek akkoord gesloten werd over het stikstofdossier.
Dat het stikstofdossier een kiezel was in de schoen van de politiek, is niet meer dan een open deur intrap-
pen. De kiezel was en is echter een heuse kasseisteen in de schoen van de landbouwsector: het dossier 
verlamt alles en iedereen zolang geen nieuw juridisch robuust vergunningenkader definitief afgeklopt is 
onder vorm van een decreet. Daarmee dreigt de kiezel in de schoen van de politiek misschien sneller dan 
gewenst terug te wringen. Stel dat het aangekondigde milieueffectenrapport (MER-rapport) over de vraag 
om landbouw- en industriële emissies gelijk te schakelen en over de externe saldering negatief uitvalt voor 
landbouw, wat staat ons dan te wachten? Dan lijkt het politiek akkoord van 10 maart ‘23 opnieuw op losse 
schroeven te staan en dreigt een complete stilstand, dan wordt de onduidelijkheid voor het vergunnen van 
landbouwprojecten, ook eenvoudige verlengingen, nog maar eens verlengd tot…? Tot wanneer? We durven 
er geen uitspraken meer over doen. Het is duidelijk dat rechtspraak dreigt te volgen en dat de wetgever zelf 
ook klemgereden zal worden. Naar ons aanvoelen lijkt de enige uitweg uit de impasse het herzien van de 
veel te strakke keurslijven waarin we gezet werden. Er zal geen andere uitweg zijn, ook voor niet-landbouw 
aanvragen, dan af te stappen van de zeer starre en strikte interpretatie van Europese regels en natuurher-
stelverwachtingen. 
In de feiten is er op vandaag een quasi stilstand in de omgevingsvergunningverlening voor landbouwbedrij-
ven waar vee gehouden wordt. Omwille van het uitblijven van een nieuw en definitief en robuust wetgevend 
kader wagen weinig vergunningverlenende overheden zich aan het uitreiken van omgevingsvergunningen. 
De (tijdelijke) ministeriële instructie bood amper soelaas en werkte zo mogelijk nog grotere rechtsonzeker-
heid in de hand.

De sluimerknop blijft ingedrukt, de onzekerheid en vertwijfeling nemen nog elke dag toe op het Vlaamse 
platteland. Hoelang nog duurt het politiek spierballengerol op de kap van de hardwerkende Vlaamse land-
bouwers? 
Zelfs na het stikstofakkoord van 10 maart is er geen reden tot feesten. Het dossier blijft boven de sector han-
gen als een zwaard van Damocles zolang er geen definitief en juridisch voldoende onderbouwd decretaal 
kader is. Wie de commentaren uit meerderheidsfracties hoorde en las in de dagen na de Vlaamse Regering, 
die kon er alleen maar uit opmaken dat het laatste woord bijlange nog niet gezegd werd. Ook niet door ons. 

Wordt vervolgd.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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