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Onbestuurbaar bestuur
Alle goede intenties ten spijt, kwamen Zangersheide 
en BWP niet tot een vergelijk. Een gemiste kans, 
die in onze beleving enkel te wijten is aan de logge 
structuur van BWP, waarbij hun Raad van Bestuur in 
de onmogelijkheid lijkt te verkeren om te regeren 
en daadkrachtig op te treden. Z en BWP werken 
inderdaad op twee totaal verschillende manieren. 
Het succes van Z zit hem in de daadkracht, er wordt 
een mandaat toegekend, beslist en uitgevoerd. 
Bij BWP ligt dat enigszins anders. Daar kregen de 
voorzitter en vice voorzitter weliswaar een mandaat, 
maar zonder concrete inhoud. Omdat beide heren, 
met de beste bedoelingen, in elke fase van de 
onderhandelen dienden terug te koppelen met hun 
Raad van Bestuur, die op haar beurt in elke fase 
van de onderhandelingen van mening veranderde, 
bijstuurde of afwees. Wie aan een onderhandeling 
begint zonder duidelijk afgelijnd mandaat, staat 
per defi nitie voor een onmogelijke taak en daar 
zijn de onderhandelingen op stuk gelopen. Bij onze 
collega’s wezen de neuzen niet altijd in dezelfde 
richting, of veranderden ze constant van richting. 
Zo bewaar je de status quo. Dat kan een keuze 
zijn, al kom je zo geen stap verder, zeker niet in 
onderhandelingen met derden. We stelden vast 
dat we met Kris Keersmaekers en Jozef Bauters 
rond de onderhandelingstafel wel tot een vergelijk 
konden komen, dat er wel constructief kon gewerkt 
worden naar een compromis. Alleen hadden de 
BWP mandatarissen geen fi nale beslissingsmacht, 
geen bevoegdheid om knopen door te hakken. 
Dat maakte de onderhandelingen moeilijk, zoniet 
onmogelijk. Want waarom zit je dan rond de tafel als 
je fi naal geen beslissing kan of mag nemen? Daar 
is de samenwerking op vastgelopen. Jammer, want 
op het terrein stonden de neuzen van de fokkers wel 
op één lijn. Helaas kan dat niet gezegd worden van 
het bestuurlijk niveau. 
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