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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Lotte Arkens verdedigt landbouwers in de rechtbank

“Als de milieu-inspectie aanbelt, 
ga ik rechten studeren”

Groene Kring is er voor jonge land- en tuinbouwers, maar ook 
voor iedereen met een hart voor de land- en tuinbouw. Lotte 
Arkens van Groene Kring Zuid-Limburg heeft zo’n hart. Nadat 
het bedrijf van haar ouders voor de zoveelste keer problemen 
kreeg met de buren, besloot Lotte rechten te gaan studeren. 
Zo kan ze de landbouwers verdedigen in de rechtbank. 

 ✒ LIEKE BOEKHORST
CONSULENT GROENE KRING

 
Lotte, het bedrijf van je ouders heeft 
heel wat problemen met buurt-
bewoners. Wat is er aan de hand?

Lotte: “Mijn ouders hebben een 
gemengd bedrijf met varkens en akker-
bouw. We hebben de pech dat het 
gelegen is in een omgeving die niet zo 
landbouwgezind is, vooral niet als het op 
varkens aankomt. Door aanhoudende 

opmerkingen van de buren, maakten 
we een zomer mee waarin de milieu- 
inspectie of de politie wekelijks aan onze 
deur stond. Dat begint te knagen, zeker 
als je vooruit wilt met je bedrijf. Op twee 
verschillende locaties hebben we ver-
gunningen voor een bedrijf aangevraagd. 
Ook al wonen we volledig in agrarisch 
gebied, toch werden er telkens actie-
comités opgericht en kwam er veel 
protest. Daardoor hebben we onze 
 vergunningen niet gekregen.”

Dus je besloot om er iets aan 
te doen?
Lotte: “Na het zesde middelbaar twij-
felde ik wat ik zou gaan studeren, psy-
chologie of rechten. Ik zei tegen mezelf: 

‘Als vandaag de milieu-inspectie weer 
belt, dan ga ik rechten studeren.’ Een 
uur later belde de inspectie en was de 
keuze gemaakt. Landbouwers juridische 
bijstand kunnen bieden, is doorheen 
mijn studies dan ook mijn drijfveer 
geweest. Ik heb het landbouwbedrijf van 
mijn ouders dan wel niet overgenomen, 
maar ik wil wel de landbouwers uit de 
rechtbank houden.”

Was er tijdens je studies aandacht 
voor landbouwdossiers?
Lotte: “Nee, maar de thema’s die mee-
spelen in de landbouw, vind je wel in 
veel verschillende rechtsdomeinen, zoals 
omgevingsrecht, burgerlijk recht en con- 
tracten. Je kunt overal wel een koppeling 
maken met de dossiers in de landbouw: 
successieplanning, pacht … Via zomer-
stages en mijn masterthesis heb ik me 
verder gespecialiseerd in de landbouw, 
waarna ik aan het werk ben gegaan bij 
’t Landgoed Advocatenkantoor.”

Met welke dossiers hou je je bezig?
Lotte: “Belangrijke dossiers zijn pacht 
en stedenbouw, maar we werken ook 
aan successieplanning, overnames en 
contracten. In Vlaanderen gebeurt 90% 
van de pachtovereenkomsten mondeling 
en dat leidt vaak tot onduidelijkheden. 
Toch heb ik er goede hoop op dat op 
termijn de pachtwet in Vlaanderen wordt 
herzien, zeker nu het in Wallonië al 
gebeurd is. Schriftelijke pachtovereen-
komsten, zoals in Wallonië, zouden veel 
onduidelijkheden doen verdwijnen.”

In deze Stiel hebben we het over 
dierenwelzijn. Heb jij daar een link 
mee? 
Lotte: “Het wetgevend kader voor 
dierenwelzijn in ons land is zeer strikt. 
Bijna alle landbouwers leven met passie 
voor hun stiel en verzorgen hun dieren 
goed. Wanneer de controle-inspectie 
toch misstappen vaststelt, volgen sanc-

ties. Doordat veel landbouwers mee-
gaand zijn met de inspecteurs en hier-
mee niet naar de rechtbank stappen, 
komen deze dossiers niet snel tot op 
mijn bureau. Bij een onterechte sanctie 
kunnen we wel advies geven. Ik heb in 
ieder geval nog geen dossier gehad 
waar een actiegroep is binnengevallen 
in een bedrijf. Beroepsmatig lijkt zo’n 
dossier me wel interessant, want het is 
belachelijk dat dierenactivisten zomaar 
binnenvallen, terwijl gezagsdragers 
een bevel nodig hebben om te mogen 
binnenkomen.” 

Wat zie jij als de grootste uitdagin-
gen voor de sector in Vlaanderen?
Lotte: “De houding van gewone 
mensen tegenover de landbouw moet 
veranderen. Tegenwoordig zijn mensen 
zeer egoïstisch ingesteld: ze willen 
rustig wonen en genieten van het platte-
land, maar ze hebben een afkeer van 
landbouwbedrijven en tractors. De 
omwonenden hebben een zeer grote 
impact op de exploitatie van een land-
bouwbedrijf, zeker wanneer een land-
bouwer een vergunning aanvraagt. We 
moeten de burger dus positief doen 
staan tegenover de landbouw, en daar 
zie ik een rol voor Groene Kring.”

Hoe kunnen we die mentaliteit 
veranderen?
Lotte: “Ik zie soms absurde bezwaren. 
Bezwaarindieners hebben geen idee 
wat een omgevingsvergunning is. Zonder 
enige achtergrond of kennis te hebben, 
vinden ze dat een landbouwbedrijf beter 
niet kan uitbreiden. Wanneer we de 
omwonenden tonen wat er gebeurt op 
een landbouwbedrijf, zien ze hoe passie-
vol de meeste landbouwers werken. 
Verder is het belangrijk om de mogelijk-
heden van de burger om tegen een 
vergunning in te gaan, te temperen en te 
zorgen voor rechtsbescherming van de 
vergunning en de landbouwsector.” ◗

Bedrijfsprofiel
De ouders van Lotte hebben een varkens- 
bedrijf met 280 zeugen in Borgloon. 
Daarnaast doen ze ook aan akkerbouw. 
Zo telen ze granen, suikerbieten, maïs, 
erwten en boontjes.

ID-kit Lotte
 • Groene Kringgewest: Zuid-Limburg
 • Leeftijd: 24 jaar
 • Studies: rechten aan de UHasselt
 • Job: advocate
 • Relatiestatus: vrijgezel
 • Hobby’s: paardrijden, tennis, trekker-

trek, feestjes maken en Groene Kring

Toekomstplannen
Lotte moet eerst de driejarige stage 
afmaken die verplicht is binnen de advo- 
catuur. In een verre toekomst wil ze mis-
schien een eigen kantoor starten. Ze wil 
vooral het werk blijven doen dat ze nu 
doet: landbouwers ondersteunen.

BORGLOON

“Mensen zijn egoïstisch. Ze willen op het 
platteland wonen, maar dan zonder tractors.”
LOTTE ARKENS
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