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BioForum Vlaanderen plaatst kanttekeningen bij regeerakkoord
	
  

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal positieve punten voor de biosector, al
blijven er ook enkele vraagtekens.

	
  

BioForum Vlaanderen is in de eerste plaats blij dat het strategisch plan Bio (20132017) opgenomen is in het nieuwe Vlaamse akkoord. We kijken uit naar een vervolg
na 2017.
Bio blijft een van de weinige groeisectoren in Vlaanderen, met een stijgend aantal
starters. Wij zijn tevreden dat deze starters kunnen rekenen op VLIF-steun, ongeacht
hun leeftijd. Omdat de Vlaamse regering de focus legt op milieuvriendelijke
landbouw bij het toekennen van steun, verwachten we een erkenning van de
biologische landbouw als de meest milieuvriendelijke vorm. In de voorbije
legislaturen bleek dat starters en korte keten boeren moeilijk toegang kregen tot
VLIF-steun. We rekenen erop dat in de nieuwe legislatuur bioboeren, inclusief
starters en boeren in de korte keten, kunnen rekenen op de hoogste steun. Op die
manier kunnen ze ook op het vlak van technologische innovatie hun voortrekkersrol
blijven uitoefenen. We hopen ook dat de overheid de biosector zal betrekken bij de
uitwerking van een selectiesysteem, dat via het toezichtscomité van PDPO
opgevolgd zal worden. We rekenen hier op een volwaardige gelijkheid tussen de drie
criteria: economisch, sociaal en milieu. We juichen de overheveling van middelen
van pijler 1 naar pijler 2 toe.

	
  
Anderzijds had BioForum in het regeerakkoord graag maatregelen gezien die de
toegang tot grond verzekert voor starters in de biologische landbouw, om zo de
toekomst van de biologische landbouw te vrijwaren. Ook mist het akkoord een
engagement om agro-ecologie als centrale focus op te nemen in onderzoek, en
biologische landbouw in het onderwijs meer aan bod te laten komen. Gezien de
voorbeeldrol van de Vlaamse overheid, vinden we het ook jammer dat er geen eisen
rond een minimum aan biologische producten in de eigen catering zijn opgenomen.
Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen strookt niet met de principes
van biologische productie. Wij betreuren daarom de steun van de regering voor het
toelaten van genetisch gemodificeerde organismen binnen Vlaanderen.
Keuzevrijheid voor teler en consument vraagt om een duidelijke etikettering van
ggo’s in het veevoeder. Co-existentie is in de dichtstbevolkte regio van Europa niet
mogelijk.
Ten slotte gaat innovatief nadenken over milieu en de leefbaarheid van onze
leefomgeving volgens ons verder dan het volgen en uitvoeren van Europese
richtlijnen. Vlaanderen moet hier voortrekker zijn en de effecten van bepaalde
maatregelen op de Vlaamse bevolking en bedrijven zelf leren kennen, voor er op
Europees vlak nieuwe wetgeving en beleid wordt gevormd.

Tot slot wenst BioForum de nieuwe minister van Landbouw en Leefmilieu Joke
Schauvliege veel succes toe in haar functie.
Meer info? Neem contact op met Bram Fronik
E bram.fronik@bioforumvl.be
T 03 286 92 72.

