
Stikstof reduceren 
zonder de landbouw te elimineren  

Principes van een werkend PAS 

De landbouw wil graag haar bijdrage leveren bij het halen van de natuurdoelstellingen, laat dat duidelijk zijn. Voor 
het behoud van deze waardevolle en primaire sector is het cruciaal dat de noden van de natuur en de eigenheid 
van de landbouwsector optimaal op elkaar afgestemd worden.  
Om daartoe te komen, moet het stikstofbeleid volgens de jonge boeren van Groene Kring aan de volgende  
principes voldoen. 

 Doe een jonge boerentoets  
Het perspectief voor jonge boeren om te ondernemen, te ontwikkelen, te investeren en te innoveren mag niet on-
derdrukt worden. Zonder jonge boeren wordt de toekomst van de landbouwsector verder gehypothekeerd. Bekijk 
daarom elk onderdeel en het geheel met een jonge boerenbril en milder de impact waar nodig en waar mogelijk.  

 Kijk verder dan 2030  
De uiteindelijke doelstellingsdatum ligt in 2050. Door 2030 als symbolische tussendatum te hanteren, wordt er 
onvoldoende rekening gehouden met demografische trends in de sector en praktische belemmeringen van land-
bouwers. We moeten verder kijken dan 2030 en ervoor zorgen dat jonge landbouwers, die nog zullen boeren na 
2045, zekerheid hebben voor de volledige periode. 

 Leg bindende natuurdoelstellingen op 
Enkel een zware inspanning van de landbouwsector zal niet volstaan om de natuurdoelen te halen. Tegenover 
die gigantische inspanning moet een resultaatsverbintenis voor natuurbeheer staan. Zodra de stikstofdoelstelling 
gehaald wordt, moet de goede instandhouding snel volgen. In ruil voor een budget van miljarden euro’s krijgt de 
maatschappij op dit moment geen zekerheid op succes. 

 Voorzie mogelijkheden voor bedrijven zonder uitweg  
Een definitief PAS zal hoe dan ook zware gevolgen hebben voor de landbouwsector. Door de diversiteit aan land- 
bouwbedrijven en de versnippering van natuurgebieden zullen er bedrijven vast komen te zitten. Een toekomst- 
gericht landbouwbedrijf zonder perspectief verdient het om de nodige ondersteuning en begeleiding te krijgen, 
eventueel via een vrijwillige uitkoopregeling.   

 Stimuleer onderzoek naar nieuwe technieken  
Voor jonge landbouwers zijn ondernemingsvrijheid en ontwikkelingskansen belangrijke aspecten van een stikstof-
beleid. Om die ontwikkelingskansen te garanderen, is het echter belangrijk dat we stikstof reduceren. De overheid 
dient daarom in te zetten op financiële en administratieve ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe technieken. 
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Bezwaren tegen het ontwerp PAS 

Groene Kring heeft het voorbije jaar keer op keer gevraagd om een doordacht stikstofbeleid te voeren. Daarbij  
mag niet enkel gekeken worden naar de natuurdoelen, maar moet ook het perspectief en de ondernemings- 
zekerheid voor boeren worden meegenomen. Door de bijzonder zware inspanningen en het gebrek aan mogelijk-
heden dreigt een generatie jonge boeren verloren te gaan. Dit akkoord staat haaks op de noden van jonge boeren.  

 Vergunningenstop door significantiekader   
Het significantiekader zorgt er, samen met de hervorming van het NER-systeem, voor dat er geen enkele moge- 
lijkheid meer is om een landbouwbedrijf te ontwikkelen. De drempelwaarde is zo laag dat elk bedrijf een impact 
ondervindt, waardoor er een quasi vergunningenstop geldt. Nochtans is ontwikkelingsruimte belangrijk om een 
bedrijf te kunnen vernieuwen en verduurzamen. Deze vraag van jonge landbouwers werd volledig genegeerd.   

 Ontbreken van een socio-economische impactanalyse 
Geen enkel beleid kan als doel hebben om de doodsteek te geven aan een economisch en strategisch belangrijke 
sector. Landbouwers verdienen een correct inkomen en zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. De beperkte 
instroom van jonge landbouwers en de druk op rendabiliteit zal enkel toenemen door dit akkoord. De regering  
heeft op dit moment geen idee welke schade ze toebrengt. 

 Ondoordachte doelstellingen per sector 
De opgelegde doelstellingen per sector brengen heel wat onzekerheden met zich mee. De doelstelling voor  
rundvee is zeer onduidelijk opgesteld. Als bovendien de sectordoelstelling in 2026 niet gehaald wordt, dreigt  
een algemene veestapelreductie op deze bedrijven af te komen. Dat geeft aan jonge boeren niet de nodige  
basis en zekerheid om aan een overname of investering te beginnen. Varkens- en pluimveebedrijven worden op 
hun beurt verplicht tot de bouw van nieuwe stallen. Veel technieken kunnen namelijk niet geïmplementeerd worden 
op bestaande stallen. Dat fnuikt niet alleen de keuzevrijheid voor bepaalde bedrijfsmodellen, maar is daarnaast ook 
bouwkundig onhaalbaar tegen 2030. 

 Uitkoopregelingen vergeten jongeren volledig  
Varkenshouders hebben te maken met een bijzonder zware crisis. De voorgestelde uitkoopregeling leek hier een 
antwoord op te bieden, maar het huidige akkoord laat jonge landbouwers drie keer in de kou staan: er wordt geen 
liquiditeitssteun voorzien voor blijvende varkenshouders; jonge bedrijven met een lopende lening kunnen hun 
schulden niet aflossen met de voorgestelde uitkoopbedragen; en de gerealiseerde reductie door stoppers wordt 
niet doorgerekend aan de blijvers.  

Hoewel er voor donkeroranje bedrijven een vrijwillige uitkoopregeling voorzien wordt, worden de andere oranje 
bedrijven vergeten. Omdat de kans reëel is dat er na 2030 gefocust wordt op deze bedrijven, is het onbegrijpelijk 
dat er niet voor alle oranje bedrijven een alternatief voorzien wordt.  

De vergoeding voor de vervroegde stopzetting op de ontheffing voor nulbemesting houdt geen rekening met het 
totaal aan gederfde inkomsten, noch met het verlies aan eigendomswaarde.  
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