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Geachte, 
 
 
Via dit schrijven wenst Groene Kring haar bezwaren neer te leggen in kader van het openbaar 
onderzoek van de Vlaamse PAS en bijhorende plan-MER.  
 
Groene Kring is de grootste organisatie voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Dit 
bezwaarschrift zal bijgevolg in teken staan van alle gevolgen die dit akkoord met zich meebrengt voor 
jonge boeren. Als spreekbuis van deze groep landbouwers hebben we altijd gevraagd om dit beleid 
doordacht en in gesprek met landbouwers uit te voeren. Tot onze grote spijt werd hier niet op 
ingegaan.  
 
Wij vragen een proportionele, haalbare en gespreide inspanning waarbij er eerlijk naar alle andere 
impactvolle actoren wordt gekeken, waaronder het buitenland. Daarbij wil Groene Kring wel duidelijk 
zeggen dat het onderschrijft dat de stikstofdepositie op natuur moet dalen tot aanvaardbare niveaus. 
Maar als de landbouw, zoals in het huidige stikstofakkoord, als zondebok behandeld wordt, leidt dat 
ertoe dat een volledige sector op slot gaat zonder de gevolgen te kunnen inschatten. De huidige en 
aankomende generatie jonge landbouwers krijgt op deze manier geen enkele vorm van 
toekomstperspectief en dreigt verloren te gaan. De doelstelling blijft immers het reduceren van de 
stikstofdepositie op SBZ-H-gebieden en niet om het aantal dieren of landbouwers te verminderen.  
 
Terwijl er binnen een beleidsdomein vaak enkel rond een specifiek probleem gewerkt wordt, moet een 
landbouwbedrijf rekening houden met veel andere elementen. Bedrijven moeten toekomstbestendig 
gemaakt kunnen worden, veelvuldige marktschokken kunnen opvangen, rendabiliteit kunnen 
behouden, … En bovenop dit alles moet een landbouwbedrijf zijn rol als primaire producent kunnen 
blijven vervullen. Jonge boeren merken alsmaar vaker op dat de strategische waarde van de primaire 
sector niet langer onderschreven wordt. Het belang van lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel 
en de bijdrage tot onze typische Vlaamse landschappen wordt niet meer naar waarde geschat.  
 
Door het akkoord vast te pinnen op tussendatums is er weinig duidelijkheid over wat er nadien staat 
te gebeuren. Jonge landbouwers zullen verplicht zware investeringen moeten aangaan zonder 
bedrijfszekerheid te hebben. Groene Kring vreest dat de sector een jarenlange periode van 
onzekerheid tegemoet gaat waarbij alleen rekening gehouden wordt met de stikstofdoelstelling 
zonder verder na te denken over allerlei desastreuse neveneffecten. 
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Groene Kring is een ledenorganisatie, wat inhoudt dat de basis van de geformuleerde bezwaren tot 
stand gekomen is bij onze leden: jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor land- en 
tuinbouw. Standpunten worden gevormd door infosessies, bevragingen en brainstormvergaderingen 
te organiseren op elk niveau bij onze structuren: lokaal, sectoraal, provinciaal en nationaal. Door deze 
bottom-up werking werden onze bijna 4.000 leden betrokken bij de totstandkoming van dit 
bezwaarschrift. Door rekening te houden met dit bezwaarschrift, wordt rekening gehouden met de 
visie van bijna 4.000 leden met allen hetzelfde doel: een toekomst voor jonge land- en tuinbouwers.  
 
Hieronder volgen de bezwaren die Groene Kring wenst te formuleren op de verschillende elementen 
neergeschreven in het ontwerp-PAS en in het plan-MER. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 
Het stikstofbeleid, een zwaar dossier met een nog zwaardere impact op landbouw, wordt gevoerd 
zonder dat de Vlaamse regering zich bewust is over de impact ervan. Het akkoord schiet niet alleen te 
kort omdat men zich blind staart op stikstofemissiereductie, want zelfs in dat opzicht slaagt men erin 
om heel wat cruciale elementen over het hoofd te zien.  

Het is voor Groene Kring onbegrijpelijk dat dit akkoord op zo’n kortzichtige manier gesloten werd. 
Daarom formuleren wij enkele algemene opmerkingen die in het geheel een prominentere rol 
toebedeeld moeten krijgen.   

 

Strategische landbouwvisie 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ondersteunt landbouwers en zorgt voor 
voedselzekerheid in Europa. Het GLB vormt een partnerschap tussen Europa en Europese landbouwers 
enerzijds en tussen landbouw en de samenleving anderzijds. De Europese Commissie formuleert 10 
kerndoelstellingen voor het nieuwe GLB. Deze doelstellingen moeten de basis vormen van het 
landbouwbeleid van de EU-landen. Door dit stikstofakkoord in te voeren, wordt aan 6 
kerndoelstellingen niet voldaan: 
 

1) Generatievernieuwing; 
2) Zorgen voor een eerlijk inkomen voor de boeren; 
3) Het concurrentievermogen vergroten; 
4) De positie van boeren in de waardeketen verbeteren; 
5) Werkgelegenheid en groei op het platteland; 
6) Kennis en innovatie stimuleren.  

 
Door zijn horizontale karakter heeft het GLB raakvlakken met elk aspect van de landbouw. 
Logischerwijs wordt hier nauwgezet rekening mee gehouden. Binnen dat GLB worden voor Vlaanderen 
een aantal uitdagingen en noden gespecifieerd waarmee het Vlaamse landbouwbeleid rekening moet 
houden. 

Hieruit kunnen we opmaken dat Vlaanderen streeft naar de ontwikkeling van een rechtszekere 
toekomst waarbij ecologische, economische en sociale elementen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er blijft ingezet worden op een dynamische, weerbare 
en duurzame land- en tuinbouwsector waaruit de landbouwer een leefbaar inkomen kan halen. In de 
aanbevelingen die de Europese Commissie eind 2020 afleverde staat het verbeteren van de 
veerkracht van de landbouwsector en het tegengaan van de inkomensdaling als eerste aanbeveling.  
 
Landbouwers moeten kansen krijgen om te investeren, innoveren en toekomstgerichte 
verdienmodellen te ontwikkelen in samenhang met de omgeving, maatschappij en de kansen en 
uitdagingen van de markt.  
 
Niet alleen voor voedselproductie maar ook voor maatschappelijke diensten zal Vlaanderen nood 
hebben aan jonge boeren. Een gekend en toenemend probleem is de beperkte instroom van jonge 
landbouwers.  
 
Aan de noden die hier gedefinieerd worden: innovatie, rechtszekerheid, inkomenszekerheid, 
risicobeheer, bevorderen instroom jonge landbouwers, leefbaar platteland, diversificatie economische 
activiteiten, … wordt in het geheel van het stikstofakkoord geen aandacht geschonken. Een dossier 
met zodanig grote omvang, dat aan de basis kan liggen van een nieuwe landbouwtransitie, moet ten 
alle tijden en niet limitatief rekening houden met bovengenoemde structurele problemen van de 
landbouwsector. Het is voor Groene Kring onbegrijpelijk hoe beperkt deze elementen aan bod komen. 
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Stikstofvisie tot 2050 
Bij de omzetting van de Europese richtlijnen heeft Vlaanderen in het natuurdecreet opgenomen dat 
de gunstige staat van instandhouding tegen 2050 bereikt moet zijn. In het ontwerp-PAS koos de 
Vlaamse regering ervoor om het stikstofakkoord niet op die eerder vastgelegde doelstellingsdatum te 
enten, maar om een resem tussentijdse datums te gebruiken (2025, 2026, 2028) met 2030 als eerste 
mijlpaaldatum.  
 
Hoewel die eerste tussendatums al snel volgen, is er halfweg 2022 geen zicht op grondige regelgeving 
of een kader om innovatieve technieken goed te keuren. Daarnaast is er complete onduidelijkheid over 
de resterende taakstelling na 2030. Bedrijven wordt eerst verplicht om op een veel te korte tijdspanne 
hun bedrijfsvoering ingrijpend aan te passen om nadien mogelijks opnieuw in onzekerheid terecht te 
komen. Jonge bedrijfsleiders hebben nood aan een toekomstvisie op de landbouwsector die vooruit 
durft te kijken en langer meegaat dan één of twee legislaturen.  
 
Als bevoegd minister Demir laat optekenen dat haar doelstelling is om jonge landbouwers 10 tot 15 
jaar rechtszekerheid1 te geven, kunnen wij niet anders dan besluiten dat er nog een diepe kloof zit 
tussen de realiteit van landbouwbedrijven en de visie van de Vlaamse regering. In tegenstelling tot 
andere sectoren beperkt de looptijd van investeringen van landbouwers zich niet tot 10 of 15 jaar. Om 
het stikstofbeleid af te stemmen op de sectorale eigenschappen van landbouw is het noodzakelijk 
om ook een lange termijn perspectief te voorzien.  
 
Voor Groene Kring betekent een akkoord dat verder kijkt dan 2030 niet dat er gewoonweg later gestart 
moet worden met maatregelen toe te passen. Dat betekent wel dat er voor een langere termijn 
zekerheid gegeven kan worden als bedrijven verplicht moeten investeren in emissiereducerende 
technieken. En dat er een antwoord gezocht kan worden op de lange lijst aan praktische, technische 
en financiële beperkingen.  
 
Bedrijfsleiders die aan het begin van hun carrière staan, zullen tot na 2050 moeten boeren. Het 
ontwerp-PAS ontneemt hen niet alleen hun rechts- of bedrijfszekerheid maar biedt zelfs geen indicatie 
over wat er na 2030 verwacht kan worden. Deze onzekerheid zal niet alleen een weerslag hebben op 
alle huidige landbouwers maar zal er eveneens voor zorgen dat de toekomstige generatie geen weg 
in de sector zal vinden.  
 
Bovendien heeft elke landbouwer voordien gehandeld volgens het PAS-kader dat tijdens de vorige 
beleidsperiode(s) aangereikt werd. Op basis daarvan wordt nu de huidige en toekomst generatie 
afgestraft door de beknopte toekomstvisie van de Vlaamse regering.  
 
Kritische depositiewaarde (KDW) 
De Europese richtlijn legt aan lidstaten geen verplichtingen op hoe voldoen moet worden aan de 
doelstellingen van de habitatrichtlijn. Het gebruik van de kritische depositiewaarde en het hierop 
toegepaste ontwerp-PAS is volledig vrij gekozen door de Vlaamse regering. 
 
Door de cruciale rol die de KDW gekregen heeft binnen het Vlaams beleid worden onmogelijke 
reductietaakstellingen opgelegd aan landbouwbedrijven. Het gevolg voor de landbouwsector is zo 
vernauwend dat elke vorm van bedrijfsontwikkeling onmogelijk nog te realiseren valt, zonder daarbij 
enige garantie te hebben dat het gebruik van een KDW zal leiden tot een gunstige staat van 
instandhouding. 

 

 
1 https://www.focus-wtv.be/nieuws/minister-discussie-met-landbouwers-over-stikstofakkoord 
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Een andere vraag die gesteld wordt, is op welke manier de habitattypes gekoppeld aan een bepaalde 
KDW gekozen worden. Door habitattypes te kiezen met een hogere KDW wordt de uitdaging om 
ecologie, economie en voedselproductie te combineren beduidend kleiner gemaakt. Groene Kring stelt 
zich de vraag waarom onze buurlanden hier wel rekening mee gehouden hebben en Vlaanderen op 
verschillende locaties blijft kiezen voor habitattypes met KDW die onmogelijk te halen zijn, ook al 
zou alle landbouwactiviteit in die regio verdwijnen. 
 
Modelmatige aanpak 
Alle maatregelen voor landbouw in het voorgesteld PAS zijn gebaseerd op het “EmissieModel 
Ammoniak Vlaanderen” (EMAV) waarmee, met de nodige afwijkingen, verondersteld wordt tot in 
groot detail te kunnen rekenen. Voor de andere sectoren buiten de landbouw is de reële situatie niet 
zo in detail in kaart gebracht en is de berekende emissie dus veel onzekerder en minder vaststaand. 
Voor deze sectoren wordt doorverwezen naar de zeer algemene acties van het Luchtbeleidsplan 
waarvan de uitvoering onzeker is. Het gebruiken van dit model brengt een ongelijke behandeling van 
sectoren met zich mee. 
 
De stikstofdepositie in Vlaanderen wordt gemodelleerd door alle stikstofemissies (o.a. die voor  
ammoniak uit EMAV) door te rekenen met het VLOPS-model (Vlaams Operationeel Prioritaire Stoffen 
model). VLOPS is de Vlaamse versie van het Nederlandse OPS-model van het RIVM in Nederland. Het 
VLOPS-model wordt geactualiseerd door de VMM. In de PAS wordt er naast het VLOPS-model ook nog 
het IFDM-model van VITO gebruikt. Met VLOPS-IFDM worden de VLOPS-resultaten voor de 
stikstofdepositie op 1x1 km2 door IFDM te gebruiken verfijnd naar 100x100 m². VLOPS-IFDM is het 
rekenhart van de Vlaamse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en werd ontwikkeld door VITO2. 
 
Uit het onderzoek naar de koppeling van luchtkwaliteitsmodellen VLOPS en IFDM3 halen we volgende 
onzekerheden: 

- Een onzekerheid van 30% op de Vlaamse totale depositie (VLOPS) 
- Een onzekerheid van 70% op een individuele 1x1 km²-cel (VLOPS) 
- De concentratieberekeningen in IFDM hebben een soortgelijke onzekerheid als deze in OPS 

(IFDM) 
- Uitgemiddeld op het 1x1 km²-niveau blijft de onzekerheidsanalyse voor VLOPS volledig 

opgaan. We gaan dus uit van dezelfde onzekerheden op de kilometerschaal, namelijk 70 % op 
de absolute deposities. (VLOPS-IFDM) 

- Het is echter onmogelijk in te schatten hoeveel de exacte onzekerheid is op de VLOPS-IFDM-
resultaten op hoge resolutie (VLOPS-IFDM) 

 
Door het gebruik van modellen met bovengenoemde afwijkingen zonder daarbij zicht te hebben op 
effectieve metingen kan er terecht geconcludeerd worden dat de voorgestelde modelmatige aanpak 
verre van de juiste is om de uiteindelijke doelstellingen op te baseren. Het gebruik van en het 
vertrouwen in deze modellen is doorgeslagen. 
 
Zoekzones 
De zoekzones zijn delen van een speciale beschermingszone (SBZ) waarin het openstaand saldo aan 
Europese natuurdoelen moet gerealiseerd worden. Ze geven met andere woorden de perimeter aan 

 

 
2 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1810465 
3 https://www.vmm.be/publicaties/onderzoek-naar-de-koppeling-van-de-luchtkwaliteitsmodellen-vlops-en-ifdm-in-het-kader-van-de-programmatische-
aanpak-stikstof-pas 
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waarbinnen de nog te ontwikkelen Europese natuurdoelen geplaatst kunnen worden in die speciale 
beschermingszone. 
Zoekzones worden ruimer berekend dan de oppervlakte die nodig is om de uiteindelijke natuurdoelen 
te realiseren. Zodra het duidelijk is waar de natuurdoelen effectief zullen gerealiseerd worden, kunnen 
zoekzones verdwijnen.  
 
Hoe meer doelen gerealiseerd worden, hoe meer zoekzones er verdwijnen en hoe meer 
ontwikkelingsruimte landbouwbedrijven krijgen. Het verdwijnen van zoekzones is vooral belangrijk 
omdat met deze zones rekening gehouden wordt bij het berekenen van de impactscore van 
landbouwbedrijven. Landbouwers worden dus afgerekend op basis van zoekzones zonder enige 
zekerheid te hebben dat daar ooit natuurdoelen gerealiseerd zullen worden.  
 
De zoekzones afbakenen en verkleinen lijkt met de nodige laksheid te gebeuren: de Vlaamse overheid 
blijft in gebreke om de zoekzones af te bakenen in kader van de managementplannen, te verkleinen 
naar aanleiding van de toenemende oppervlakte die in de periode 2015-2022 onder passend beheer 
werd gebracht, te verkleinen op basis van de wijziging van het Instandhoudingsbesluit van 16 juni 2017, 
en aan te passen naar aanleiding van concrete vergunningsaanvragen die niet opgenomen zijn in de 
zoekzonekaart.  
 
Hierdoor blijven te veel bedrijven achter in onzekerheid en worden de impactscores van veel 
landbouwbedrijven t.a.v. zoekzones kunstmatig hoog gehouden. Groene Kring vraagt om zo snel 
mogelijk de zoekzones eerst volledig bij te werken vooraleer er aan impactscores enig gevolg 
gegeven wordt. 
 
Correcte stikstofboekhouding 
De binnenlandse stikstofemissie afkomstig van landbouw wordt, met de hierboven omschreven 
afwijkingen, modelmatig tot in groot detail berekend. Voor de andere uitstoters van stikstof wordt die 
mate van detail niet gehanteerd. Het is dus hoogst onzeker dat er een oordeel geveld kan worden over 
de situatie van andere sectoren en over de verhouding tussen deze sectoren en de landbouw. 
 
Het buitenlands aandeel wordt eveneens te vlot langs zich neergelegd. Hoewel in actuele N-gevoelige 
habitats het buitenland verantwoordelijk is voor 58% van de totale stikstofdepositie4, wordt hiermee 
enkel in één maatwerkgebied rekening gehouden. In alle andere gebieden wordt er gerekend op het 
toepassen van de NEC-richtlijn  door andere Europese lidstaten, die gezien het beleid dat hier gevoerd 
wordt vermoedelijk niet vergaand genoeg is, en laat men tegelijkertijd de landbouw opdraaien voor 
het aandeel van het buitenland.  
 
Uiteraard hebben niet enkel landbouw of industrie een stikstofuitstoot die neerslaat in natuurgebied. 
Ook andere aanwezige dieren dragen bij tot de totale stikstofdruk waaraan een natuurgebied 
onderhevig is. In vier natuurgebieden berekende UGent dat honden zorgen voor een aanzienlijke 
stikstofdepositie5. Gemiddeld gaat het om 11kg/ha6, wat overeenkomt met de helft van de totale 
stikstofneerslag in Vlaanderen. 
 
Nu plots blijkt dat de emissiefactoren van melkvee midden openbaar onderzoek verhoogd werden, 
ook al waren deze cijfers sinds 2018 beschikbaar, is meer dan ooit duidelijk dat de stikstofboekhouding 
van de Vlaamse overheid rammelt langs alle kanten.  

 

 
4 Cijfers VITO tijdens hoorzitting Vlaams Parlement 
5 https://vilt.be/nl/nieuws/ook-hondendrollen-schadelijk-voor-natuur 
6 De Frenne, P., Cougnon, M., Janssens, G. P. J., & Vangansbeke, P. (2022). Nutrient fertilization by dogs in peri-urban ecosystems. Ecological Solutions and 
Evidence, 3, e12128. https://doi.org/10.1002/2688-8319.12128 



 
 8

VEN-gebieden 
Eenzelfde aanpak op het vlak van vergunningverlening voor wat betreft de VEN-gebieden als in het 
ontwerp-PAS voor SBZ-H-gebieden is niet aanvaardbaar. De juridische onderbouw van de VEN-toets is 
verschillend met deze van de habitattoets. Er dient geen stikstofbeleid ten aanzien van de VEN-
gebieden te worden gevoerd en dit dient uitdrukkelijk uitgesloten te worden.  
 
Daarbij moet er rekening mee gehouden worden dat de emissiereducerende maatregelen vanuit het 
stikstofbeleid in de praktijk ook een gunstig effect hebben op VEN-gebieden. 
 
Een bredere toepassing van het ontwerp-PAS op VEN-gebieden is voor Groene Kring ontoelaatbaar. 
De vergunningverlening ten aanzien van VEN-gebieden mag bijgevolg niet langer vast komen te zitten 
door het stikstofarrest. 
 
Ruimtelijk beleid 
Het stikstofakkoord zal als gevolg hebben dat veel landbouwbedrijven niet langer zone-eigen 
geëxploiteerd kunnen worden. Enkel bij de vrijwillige opkoopregeling voor de varkenshouderij wordt 
er melding gemaakt van sloop gekoppeld aan een sloopvergoeding. Deze maatregel wordt niet 
doorgetrokken voor de andere uitkoopregelingen, noch wordt er gedacht aan alle andere bedrijven 
die noodgedwongen zullen sluiten ten gevolge van het stikstofakkoord.  
 
Op dit moment zal dit enkel leiden tot leegstaande landbouwsites gevolgd door een toenemende druk 
van zonevreemd gebruik in agrarisch gebied, wat in geen geval een gewenste evolutie is. Groene Kring 
stelt de uitdrukkelijke vraag of met dit gevolg rekening gehouden werd tijdens het sluiten van het 
stikstofakkoord en hoe de Vlaamse regering hier rekening mee zal houden.  

VERGUNNINGVERLENING 
Voor het bepalen van de vergunningverlening wordt een beoordelingskader voor landbouw 
voorgesteld dat in elke vorm te strikt is. De absurd lage drempelwaarde van 0,025% houdt in dat quasi 
elk professioneel landbouwbedrijf, waar ook gelegen in Vlaanderen, moeilijkheden zal ondervinden bij 
een vergunningaanvraag met een emissietoename.  

Jonge land- en tuinbouwers hebben perspectief en ruimte nodig om te kunnen ondernemen en om 
hun bedrijf toekomstgericht te kunnen ontwikkelen. Dat perspectief ontbreekt op dit moment volledig. 
Dit heeft ook een weerslag op de instroom van jonge landbouwers in de sector. De voorgestelde 
impactdrempel is zo laag dat er een vergunningenstop geldt. De stikstof die uitgestoten wordt bij een 
drempelwaarde van 0,025% is niet meetbaar en komt overeen met 1,5 gram stikstof per hectare of 
0,00015 gram per vierkante meter voor de meest stikstofgevoelige habitats. Hoewel het belangrijk is 
dat jonge bedrijven zich kunnen ontwikkelen, verduurzamen, en vernieuwen, wordt die optie hen 
volledig ontnomen. Binnen het beleid moet er rekening mee gehouden worden dat zo’n proces een 
plaatselijke stijging van de stikstofuitstoot met zich kan meebrengen.  
Binnen het ontwerp-PAS wordt er ruimte gelaten om, door aan een aantal voorwaarden te voldoen, 
de drempelwaarde te verhogen van 0,025% naar 0,8%. Niet alleen is deze potentiële verhoging 
gebaseerd op erg onzekere voorwaarden maar is er weinig transparantie over de beoordeling ervan. 
De juridische en wetenschappelijke onderbouwing van deze variabele drempelwaarde ontbreekt en 
haalt de basis van deze maatregel eigenhandig onderuit. 

Bovendien zorgt zelfs deze verhoging ervoor dat bijzonder veel bedrijven onder een stolp komen te 
zitten, waarbinnen geen ontwikkelingsmogelijkheden voorzien worden. Landbouwbedrijven zijn vaak 
al generaties lang op een bepaalde locatie gevestigd waarna natuurgebieden aangeduid werden waar 
al langer een landbouwactiviteit aanwezig was. Deze bedrijven kunnen zich niet zomaar verplaatsen.  
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Vanuit een breder perspectief bekeken stelt Groene Kring zich zelfs de vraag op welke basis de SBZ-H-
gebieden initieel ingekleurd werden, en of er daarbij rekening werd gehouden met reeds aanwezige 
omgevingselementen of -activiteiten. Door de ligging van de SBZ-H-gebieden ondoordacht gekozen te 
hebben, dreigt de landbouwsector dit nu te moeten bekopen. Als de basis van het dossier niet correct 
uitgevoerd werd, wordt het bijzonder moeilijk om een werkend beleid uit te stippelen zonder de 
landbouw hier slachtoffer van te maken. 
 
Dit significantiekader zorgt niet alleen voor een vergunningenstop maar ook voor een 
ondernemingsstop. In een sector waar onderzoek en innovatie van onschatbare waarde is om te 
kunnen voldoen aan snel wijzigende of nieuwe ecologische en maatschappelijke verwachtingen, is het 
onbegrijpelijk dat quasi elke vorm van ontwikkeling onderdrukt wordt. Een landbouwer moet zoveel 
mogelijk de optie krijgen om te kunnen ondernemen. Waar dat niet mogelijk is, moet voor elke jonge 
landbouwer ook een uitweg voorzien worden. 

Bovenstaande kaart, opgemaakt door ILVO, geeft in één beeld goed weer dat op enkele gebieden na 
Vlaanderen bijna volledig onder een stolp wordt geplaatst.  

DISCRIMINATIE T.O.V. INDUSTRIE 
Daarnaast merken we op dat het stikstofakkoord een andere aanpak hanteert voor industriële, en dus 
veelal NOx-emissies. De verschillen in aanpak zijn onvoldoende wetenschappelijk of ecologisch 
onderbouwd:  

 De ontwikkelingsruimte voor landbouw wordt afhankelijk gemaakt van te realiseren 
emissiereducties terwijl dat voor industrie niet het geval is.  om welke reden wordt de 
ontwikkelingsruimte voor de ene sector gebaseerd op toekomstig te realiseren reducties, 
terwijl dat voor de andere sector geen voorwaarde is?  

 Boven een bepaalde drempelwaarde is een vergunningsaanvraag voor landbouw niet 
vergunbaar. Voor industrie wordt deze beperking niet opgenomen.  om welke reden kan er 
binnen de ene sector vanaf een bepaald niveau niet meer vergund worden, terwijl een andere 
sector maximaal passend beoordeeld wordt?  

 De industrie behoudt de optie om bijkomende stikstofemissies uit te stoten terwijl dat voor 
landbouw niet mogelijk is.  om welke reden wordt in de ene sector elke vorm van 
verduurzamen en vernieuwen gefnuikt door een te strenge drempelwaarde, terwijl een 
andere sector zich kan blijven ontwikkelen?  
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 Bij de toe te passen technieken wordt er bij industrie wel rekening gehouden met 
kostenefficiëntie. Bij landbouw kijkt men enkel naar de ecologische doelstellingen.  om 
welke reden wordt er in de ene sector rekening gehouden met de economische impactanalyse, 
terwijl een andere sector verplicht wordt om onhaalbare investeringen te doen? 

 De significantiekaders worden in principe opgesteld per type stikstofuitstoot (ammoniak of 
stikstofoxiden).  om welke reden valt de industrie met een ammoniakuitstoot niet onder het 
kader van ammoniak, maar krijgen ze een uitzondering?  

SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT 
Een doelstelling of een beleid kan onmogelijk succesvol uitgevoerd worden als de maatregelen niet in 
evenwicht gebracht worden met de socio-economische impact ervan. Op dit moment hebben onze 
beleidsmakers geen enkel zicht op de gevolgen die hun beleid heeft op de landbouwsector. Terwijl de 
instroom van jonge landbouwers al jaren te beperkt is en verder afneemt, dreigt dit akkoord ervoor 
te zorgen dat er voor lange tijd geen instroom meer zal zijn in de veehouderij. Ook voor de 
plantaardige sectoren zullen bepaalde maatregelen een grote invloed hebben bij het nemen van 
toekomstgerichte beslissingen. 

Na een vraag om uitleg in de landbouwcommissie van het Vlaams parlement zei toenmalig bevoegd 
minister van landbouw Hilde Crevits op 31 maart 20217 dat in het kader van de stikstofproblematiek 
naast de ecologische ook de socio-economische impact van de reductiemaatregelen mee in rekening 
zal gebracht worden. Daarvoor wordt een expertenpanel opgericht om te onderzoeken welke 
budgettaire en maatschappelijke impact de maatregelen hebben op burgers en bedrijven. Minister 
Crevits stelt tot slot: “Dit veronderstelt dus niet enkel een analyse van de ecologische, maar eveneens 
van de socio-economische impact.” 

Ook bevoegd minister voor omgeving Demir komt eerder op 9 maart 20218 met een gelijkaardige 
boodschap. Om te komen tot een Programmatische Aanpak van Stikstof bewandelt de Vlaamse 
regering twee sporen: een milieueffectenrapport en een inschatting van kosten, baten en de 
maatschappelijke en de socio-economische impact.  

Ten gevolge hiervan verschenen kort nadien twee studies, waarbij in het openbaar onderzoek 
onvoldoende rekening werd gehouden: 

1. Systeemanalyse PAS en landbouw9 – studie in opdracht van het Departement Omgeving; 
uitgevoerd in mei 2021. 

2. Advies PAS-panel10; uitgevoerd op 28 juni 2021. 

De systeemanalyse duidt enkele keren op het feit dat gezien de beperkte tijd die voorhanden was om 
de studie op te leveren, het niet mogelijk was om de impact van het stikstofbeleid op de Vlaamse 
landbouw gedetailleerd door te rekenen. De analyse schetst bijgevolg enkel de kwalitatieve duiding 
van mogelijke gevolgen: 

- Het welbevinden van landbouwgezinnen 
- Sociale onrust 
- Beïnvloeding van ondernemersvertrouwen, toekomstperspectief en aantal nieuwkomers 
- Beïnvloeding van bedrijfsvoering, productiemethodes en schaalverandering 
- Verschuiving van de stikstofproblematiek naar hobbylandbouw en paardenhouderij 

 

 

7 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1496595/verslag/1499995 
8 https://www.n-va.be/nieuws/vlaamse-regering-heeft-akkoord-over-stappen-richting-rechtszeker-stikstofkader 
9 Systeemanalyse PAS en landbouw : Studie in opdracht van het Departement Omgeving. / De Pue, David; Haentjens, Wim; Marchand, Fleur; Cillen, Lene; De 
Campeneere, Sam; Demeyer, Peter; Lauwers, Ludwig; Peiren, Nico; Relaes, Joris; Rogge, Elke; van der Velden, Daniël. 
10 https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2022-05/Advies%20expertenpanel%20PAS.pdf 
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- Impact op ruimte- en landschapsbeheer door veranderingen in gras- en akkerland en 
vrijgekomen bedrijfssites 

Uit deze kwalitatieve opsomming kunnen we besluiten dat het stikstofbeleid ongetwijfeld tot 
vergaande socio-economische gevolgen kan leiden. Door het ontbreken van tijd, werden deze 
elementen niet onderworpen aan een kwantitatieve toets. Het is voor Groene Kring onbegrijpelijk dat 
een regering, die zich voorneemt rekening te houden met de socio-economische impact, geen verder 
gevolg geeft aan deze systeemanalyse. Hoewel het stikstofakkoord pas 9 maanden later werd 
gevormd, werd er in tussentijd geen verder onderzoek gevraagd of uitgevoerd naar de kwantitatieve 
impact. Meer nog: over deze, of enige andere impactstudie, wordt in het uiteindelijke stikstofakkoord 
of openbaar onderzoek niet meer verwezen. Dat er in een dossier van zo’n omvang geen verdere 
studies gedaan werden die meegenomen konden worden in de beleidsvorming is een frappante 
vaststelling. 

In het advies van het PAS-panel lezen we dat de verdeling van de stikstofdoelstellingen over de 
sectoren heen moet gebeuren in functie van kosteneffectiviteit, sociaal-maatschappelijke en 
ecologische inpasbaarheid. Ook hier houdt het akkoord enkel rekening met de ecologische 
doelstelling en worden de andere criteria volgens het PAS-panel naast zich neergelegd.  

Vergeleken met andere beroepscategorieën lopen landbouwers meer risico op vlak van mentaal 
welzijn11 12. Dat de manier waarop dit akkoord tot stand kwam en waarop het gecommuniceerd werd 
hier negatief toe zou bijdragen, werd al snel duidelijk door de stortvloed aan hulpvragen bij Boeren op 
een Kruispunt. Als landbouwers in de communicatielijnen van de Vlaamse regering maar al te vaak 
afgeschilderd worden als ‘misdadigers’ of ‘vervuilers’, is het niet verwonderlijk dat er op termijn een 
mentaal dieptepunt bereikt wordt. Alle stappen die de voorbije jaren gezet werden om landbouwers 
terug positiever in beeld te brengen, werden de laatste maanden ongedaan gemaakt. Landbouwers 
publiekelijk op de schandpaal plaatsen is van een ongezien niveau in tijden waar met aandacht en 
respect wordt omgegaan met ieders mentaal welbevinden.  

Naast het mentaal welzijn hinkt het beroepsinkomen van landbouwers ook achterop tegenover andere 
sectoren. Het inkomen in de landbouwsector is volatiel en over het algemeen laag in vergelijking met 
andere economische sectoren (gemiddeld slechts 40% van de gemiddelde lonen in de EU-2813). Als 
prijsnemer kunnen landbouwers gemaakte investeringen namelijk niet doorrekenen. Als de 
rendabiliteit van bedrijven binnen het huidige stikstofakkoord zodanig onder druk gezet wordt, zal dat 
ongetwijfeld een extra weerslag hebben op het nu al ontoereikende inkomen van onze landbouwers. 
Landbouw blijft daarnaast van essentieel belang als primaire sector voor lokale voedselproductie en 
ligt aan de basis van de agrovoedingsketen die deel uitmaakt van de voedingsindustrie, de grootste 
industriële sector van Vlaanderen. Met een ondoordacht beleid dreigt 1 job op de 3 in de 
agrovoedingsketen te verdwijnen, of omgerekend: 20.000 jobs14.  

In het geval van landbouw gaat het ook niet over grote corporaties, maar wel over familiale 
ondernemingen, klein of groot. De impact van dit akkoord reikt dus veel verder, ook de gezinnen en 
kinderen achter elke boerderij worden geraakt.  
 
Op basis van bovenstaande kunnen we besluiten dat er ofwel op basis van een systeemanalyse door 
een officiële overheidsonderzoeksinstelling, ofwel op basis van een door de regering samengesteld 
expertenpanel, ofwel op basis van gekende maatschappelijke of economische realiteiten in de 
landbouwsector voldoende aanleiding is om een uitgebreide, gedetailleerde en kwantitatieve 
impactstudie te laten opmaken vooraleer over te gaan tot een definitief stikstofbeleid. Daarbij is van 

 

 

11 https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Nota_welbevinden_2020.pdf 
12 https://vilt.be/nl/nieuws/boeren-op-een-kruispunt-zet-zich-schrap-voor-stortvloed-aan-oproepen 
13 Ontwerp Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 
14 https://www.fevia.be/nl/pers/een-verstandig-stikstofbeleid-kan-20000-jobs-redden 
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groot belang om zo’n impactstudie niet alleen te laten uitvoeren maar om deze ook toe te passen en 
mee in rekening te nemen bij de besluitvorming. Het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat men een 
doodsteek aan een sector geeft zonder het te beseffen. Jonge boeren zijn de toekomst van een lokale 
landbouwsector, maar worden in dit akkoord volledig vergeten.  
 
Los van de socio-economische impact op de brede landbouwsector vraagt Groene Kring om te 
onderzoeken wat de impact is op lokale voedselvoorziening na het decimeren van de Vlaamse 
veesector. Voedselzekerheid situeert zich namelijk niet enkel rond de hoeveelheid ervan maar ook 
rond de beschikbaarheid en prijs. Voor Groene Kring is het niet wenselijk om op vlak van voeding 
afhankelijker te worden van het buitenland, zeker niet omdat in Vlaanderen voedsel geproduceerd 
wordt aan de hoogste standaarden. 

GENERIEKE SECTORMAATREGELEN 
In het ontwerp-PAS worden verschillende soorten stikstofemissiereductieniveaus vastgelegd 
afhankelijk van de veehouderijsector (varkens, pluimvee, rundvee, kalveren) waarbij een 
correctiemechanisme (uitzonderingsmaatregel) ingevoerd wordt voor kleinschalige bedrijven, 
biologische bedrijven of bedrijven actief in de geiten-, schapen of konijnenhouderij:  
 

- Sector- en bedrijfsdoelstelling in de rundveehouderij 
- Sector- en bedrijfsdoelstelling in de kalverhouderij 
- Staldoelstelling in de varkens- en pluimveehouderij 
- Specifieke maatregelen voor konijnen-, schapen- en geitenhouderij  
- Geen generieke maatregelen voor kleinschalige bedrijven 
- Vrijstelling van generieke maatregelen onder bepaalde impactscore voor biologische bedrijven 

 
Hoewel het generieke karakter van deze maatregelen toegespitst werd op elke sector, werd er in het 
geheel te weinig rekening gehouden met de mogelijkheden van elk type bedrijf, zowel praktisch als 
technisch. Met deze maatregelen zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat alle landbouwbedrijven in 
dezelfde richting geduwd worden, zonder ruimte te laten voor bedrijfsspecifieke eigenschappen. 
Gedeeltelijk kan hier een antwoord op geboden worden door, na lange afwezigheid, de WeComV terug 
op te richten om de jarenlange stilstand in innovatieve oplossingen weg te werken. 
 
De demografische situatie in de landbouwsector is dat er een hoge vergrijzingsgraad is gekoppeld aan 
een laag opvolgingspercentage. Gemiddeld beschikken slechts 13% van de bedrijven met een 
bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar over een opvolger15. Als deze trend zich blijft verderzetten, zal dat 
ongetwijfeld leiden tot een grote uitstroom aan landbouwers en bijgevolg een natuurlijke stopzetting 
van bedrijven. Deze uitstroom met een natuurlijke reductie van stikstofemissies tot gevolg moet in zijn 
totaliteit doorgerekend worden aan de taakstelling van de blijvende landbouwers.  
 
Rundveehouderij 
De doelstellingen voor rundvee zijn zeer onduidelijk opgesteld. Daarbij komt dat de rundveehouderij 
een tussentijdse doelstelling wordt opgelegd in 2026. Door deze strakke deadline krijgt de 
rundveesector onvoldoende tijd om gebruik te maken van innovatie technieken, die bovendien weinig 
voorhanden zijn omdat de overheid de voorbije jaren geen nieuwe technieken meer liet goedkeuren. 

 

 
15 https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/landbouw-en-visserij/opvolging-van-bedrijfshoofden-op-land-en-tuinbouwbedrijven 
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Meer specifiek bestaat er voor jongvee en vleesvee slechts één geldige maatregel: beweiden. Deze 
diercategorieën zijn het voorbeeld bij uitstek waarvoor de wetenschappelijke commissie dringend 
samengesteld moet worden. 
 
Die tussentijdse evaluatie zorgt voor een enorme onzekerheid in de sector. Als de sectordoelstelling in 
2026 niet voor minstens de helft gehaald is, dreigt alsnog een generieke veestapelreductie op elk 
bedrijf af te komen. Bedrijven die niet in de mogelijkheid zijn om tegen 2026 een reductie van 15% 
realiseren kunnen hierdoor 100% van hun inkomen verliezen. Dit geeft voor jonge boeren niet de 
nodige zekerheid om te beginnen aan de overname of te investeren in de toekomst. Het 
verdienmodel van jonge landbouwers kan van de ene dag op de andere onderuit gehaald worden. 
Hier herhalen we: de doelstelling van het stikstofbeleid moet zijn om de stikstofemissies te reduceren, 
niet de veestapel.  
 
De tussentijdse evaluatie gaat bovendien uit van een lineair verloop (50% tegen 2026). Om de 
doelstelling in 2030 te halen is een lineair verloop van de emissiereductie geen vereiste, laat staan een 
geldige reden om een sector te sanctioneren in de vorm van afroming van actieve NER. De doelstelling 
op sectorniveau laat bovendien toe dat de emissiereductie voor stoppende landbouwers 
doorgerekend kan worden aan blijvende landbouwers. Door de kenmerkende aanhoudende 
vergrijzing in de landbouwsector, is het een plausibele aanname dat er tegen 2030 heel wat 
landbouwers hun activiteiten neergelegd zullen hebben. De tussentijdse doelstelling in 2026 heeft 
echter als gevolg dat het effect van deze uitstroom grotendeels verloren zal gaan. 
 
Daarnaast blijft het voor sommige bedrijven onmogelijk om binnen de vooropgestelde termijn aan 
deze reductiedoelstellingen te voldoen. In de varkens- en pluimveehouderij wordt hiermee rekening 
gehouden door een ‘uitbollersregeling’ te voorzien die bestaat uit een tijdelijke vergunning tot 2030. 
Deze mogelijkheid zou opengetrokken moeten worden naar de rundveehouderij, op de blijvende 
voorwaarde dat de reductie door de uitbollersregeling ten goede komt aan de taakstelling van de 
blijvende landbouwers. 
 
Kalverhouderij 
Voor deze diercategorie wordt er een sectordoelstelling van 20% opgelegd die volledig op 
bedrijfsniveau gehaald moet worden terwijl er slechts één erkende maatregel beschikbaar is. Door 
geen rekening te houden met het sectorniveau en het lange uitblijven van de wetenschappelijke 
adviescommissie voor nieuwe technieken worden bedrijven door het ontwerp-PAS voor een muur 
gezet: kiezen voor luchtwasserstalsystemen of een daling van de veestapel. Recent vergunde stallen 
(sinds 2015) krijgen hierbij geen enkele keuze want een luchtwasser bijplaatsen is constructief en 
economisch onmogelijk. Evenals het minderen in dieren een rechtstreeks verlies van inkomen tot 
gevolg heeft. 
 
De kalverhouderijen werken allen onder contracten waarop hun veestapel afgestemd is. Tenzij door 
contractbreuk te plegen, hebben deze veehouders niet de mogelijkheid om plots een lagere 
veebezetting te hanteren. Zonder een doorrekening van de sectorale evolutie in de taakstelling voor 
de kalverhouderij wordt de vrijheid van het ondernemerschap hierdoor volledig onderuitgehaald. 
 

Varkens- en pluimveehouderij 
Een reductie van 60% op stalniveau is een onhaalbaar zware doelstelling. Tegen 2030 moeten alle niet-
AEA-stallen uitgefaseerd worden en vervangen worden door AEA-stallen. Deze maatregel dwingt 
bedrijven te kiezen voor luchtwasserstalsystemen aangezien er weinig andere maatregelen zijn die 
een stikstofemissiereductie van 60% kunnen realiseren. De keuzevrijheid voor andere 
bedrijfsmodellen wordt hierdoor gefnuikt. 
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Jonge en blijvende landbouwers worden door dit beleid tweemaal geviseerd. Ten eerste worden zij 
verplicht om te kiezen voor zware investeringen, die zeker bij jonge bedrijven doorwegen. Vooral de 
varkenssector kreeg de laatste tijd te maken met een ongezien diepe crisis. De financiële gevolgen zijn 
nu al niet te overzien. Laat staan na een verplichte investering waaraan geen positieve gevolgen op 
vlak van rendabiliteit verbonden zijn en waarbij geen rekening wordt gehouden met betaalbaarheid of 
technische uitvoerbaarheid. Op dit moment kijkt men niet verder dan de ecologische efficiëntie. Vaak 
is het zo dat oudere stallen ervoor zorgen dat een bedrijfsovername te realiseren valt voor een jonge 
of startende landbouwers. Door nu te verplichten deze stallen om te bouwen tot AEA-stallen wordt de 
basis van de overname en het bedrijfsmodel van jonge landbouwers onderuit gehaald. 
 
Niet alleen de zware investeringslasten, maar ook de praktische haalbaarheid vormt een groot 
vraagteken. Om een luchtwasser correct en goedwerkend te kunnen installeren, moet elke stal grondig 
vernieuwd of opnieuw gebouwd worden. Het is bijzonder twijfelachtig of deze bouwprojecten tegen 
2030 afgerond kunnen worden. De praktische haalbaarheid hiervan had vervat in de economische 
impactanalyse, indien die uitgevoerd was geweest.  
 
Ten tweede wordt er, door de maatregelen op stalniveau op te leggen, geen rekening gehouden met 
de gereduceerde emissies door stoppende landbouwers. Door de aanhoudend crisis is er zeker een 
grote uitval gaande binnen de varkenshouderij. Door de doelstelling te verschuiven naar 
sectorniveau, kan deze natuurlijke emissiereductie doorgerekend worden aan de betrokken 
sectoren. 
 
Bovendien worden varkens- of pluimveebedrijven die willen investeren in dierenwelzijn afgestraft 
omdat zo’n systeem kan leiden tot een hogere emissie.  
 
Verder is van belang dat de Vlaamse regering kan garanderen dat de nodige vergunningen afgeleverd 
worden voor de verplichte bouw van AEA-stallen. De Vlaamse regering kan niet garanderen dat er geen 
bezwaar- of beroepsprocedures opgestart zullen worden ten opzichte van de vereiste vergunningen. 
Stikstof is namelijk niet de enige reden waarom vergunningen al dan niet geweigerd kunnen worden.  
 
Correctiemechanismen (kleinschalig, biologisch of andere diercategorieën) 
Vanuit Groene Kring zijn we voorstander van het principe dat er rekening wordt gehouden met 
bedrijfsmodel-specifieke noden (bv. voor biologische landbouw). Maar als daar tegenover komt te 
staan dat de gangbare landbouwsector disproportioneel geviseerd wordt zonder rekening te houden 
met specifieke noden en verwachtingen, stellen we ons de vraag waarom niet elke sector gelijkwaardig 
behandeld kan worden. Hoewel het principe goed zit, zal zelfs biologische landbouw door de 
opgelegde maatregelen niet gestimuleerd worden. Hierdoor dreigt een algemene industrialisering van 
de landbouw in de hand gewerkt te worden. 
 
Kleinschalige bedrijven met minder dan 500 kg ammoniak zijn veelal hobbylandbouwbedrijven en 
geen rendabele bedrijven waaruit een inkomen kan worden gegenereerd. Het is dan ook een 
verkeerde perceptie te denken dat hiermee “familiale landbouw” zal worden gered. Zoals in de 
systeemanalyse van ILVO16aangehaald wordt, dreigt hierdoor het stikstofprobleem te verschuiven 
naar hobbylandbouw en de paardenhouderij. De paardenhouderij, die ook bijdraagt tot de 
overschrijdingen van de KDW, moet op gelijk niveau behandeld worden als alle andere veehouderijen.  
 

 

 
16 Systeemanalyse PAS en landbouw : Studie in opdracht van het Departement Omgeving. / De Pue, David; Haentjens, Wim; Marchand, Fleur; Cillen, Lene; De 
Campeneere, Sam; Demeyer, Peter; Lauwers, Ludwig; Peiren, Nico; Relaes, Joris; Rogge, Elke; van der Velden, Daniël. 
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Voor het houden van konijnen, schapen en geiten zijn geen erkende reductiemaatregelen voorhanden. 
Dat zorgt ervoor dat deze bedrijven momenteel een periode van grote onzekerheid doormaken. Het 
risico bestaat dat zij weldra zullen moeten voldoen aan één maatregel waarbij de kostenefficiëntie niet 
mee in rekening wordt genomen. Ook deze veeteeltbedrijven dreigen een vastgelegd bedrijfsmodel 
opgedrongen te worden. 
 
Daarnaast lijkt er ook geen juridische grond te zijn waarop dit verschil in aanpak stand kan houden. 

NUTRIËNTEMISSIERECHTEN 

De generieke sectormaatregelen in combinatie met het strenge significantiekader zouden ervoor 
moeten zorgen dat er zekerheid is op voldoende stikstofemissiereductie. Hoewel dat al voor een 
jarenlange standstill zal zorgen, vond de Vlaamse regering het alsnog nodig om het NER-systeem 
grondig te beperken. Hiermee wordt niet alleen een verkeerde focus gelegd, maar dit zal verder ook 
geen bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen van de habitatrichtlijn. In die zin is deze 
maatregel een nutteloze invoering. Op de zeer weinige plaatsen waar bedrijfsontwikkeling nog 
mogelijk zou zijn, worden die kansen hierdoor verder vernauwd. 
 
Op voorwaarde van een correcte toepassing kunnen emissierechten een nuttig instrument zijn. Door 
de voorgestelde invulling zal het echter een sturend instrument worden door met een vergrootglas 
naar het aantal dieren in Vlaanderen te kijken, terwijl de doelstelling van de habitatrichtlijn en de PAS 
er eigenlijk uit bestaat om SBZ-gebieden in gunstige staat van instandhouding te krijgen en 
stikstofemissie of -depositie te verlagen. Door de omvang van de veestapel te viseren, wordt van die 
doelstelling afgeweken.  
 
De afroming van slapende NER is een regelrechte kapitaalsverlaging voor elke landbouwer. De 
vergoeding die hier tegenover staat is in geen geval voldoende om dit waardeverlies te 
compenseren. Ten minste moet de reële marktwaarde opgenomen worden in het flankerend beleid. 
Er wordt een marge van 10% slapende NER toegelaten als bufferruimte. Bepaalde bedrijven kennen 
echter sterke schommelingen op vlak van veebezetting en zullen met 10% onvoldoende bufferruimte 
ter beschikking hebben.  
 
Het bepalen van de af te romen NER gebeurt op basis van het gemiddelde van de laatste drie jaar. 
Deze bepaling houdt onvoldoende rekening met bedrijven die stelselmatig en duurzaam gegroeid zijn 
tot de vergunde toestand. Bedrijven investeren eerst in voldoende NER vooraleer de veebezetting uit 
te breiden. Die NER, slapend zonder extra dieren, worden nu uitgekocht aan een fractie van de 
aankoopwaarde. Daarnaast kunnen er op bedrijven tijdelijke productiedalingen plaatsvinden omwille 
van verschillende redenen zoals gezondheidsredenen, arbeidsgemak, ouderdom, … Ook deze praktijk 
resulteert in een toename van de aanwezige slapende NER. De opvolgers van dit soort bedrijven 
rekenden er echter op om, binnen de bestaande vergunning, de volledige capaciteit van het bedrijf te 
kunnen benutten.  

Bedrijven die deze toe te juichen en goede landbouwpraktijken tijdens de laatste 3 jaar toegepast 
hebben, worden buitenproportioneel in de problemen gebracht. 

De uitzonderingsmaatregel in het kader van een eerste installatie op de 25% afroming bij NER-
overname wordt niet langer toegestaan. Jonge en startende landbouwers die geen 1e graad 
familieovername doen, worden volledig over het hoofd gezien.  

In zijn geheel is de hervorming van de nutriëntemissierechten een zware financiële slag voor jonge 
boeren en een nutteloze maatregel voor het bereiken van de PAS-doelstellingen in het algemeen.  
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NULBEMESTING 
In 1997 werd een ontheffing verleend op nulbemesting die van kracht is op kwetsbare natuurgebieden. 
Die ontheffing werd als uitdovende maatregel verleend om de impact van nulbemesting op 
landbouwbedrijven binnen de perken te houden en de overgang haalbaar te houden. Naast de 
ontheffing op nulbemesting werd een algemene uitzondering toegekend voor huiskavels. De 
ontheffing op nulbemesting bleef 2 generaties van kracht. 
 
Dat de uitdovende maatregel, die nog van kracht is, vervroegd stopgezet moet worden, roept veel 
vragen op. De vervroegde stopzetting van bemesting in groene bestemmingen binnen SBZ-H betekent 
een emissiereductie ten opzichte van de totale doelstelling van 0,5%. De economische impact op het 
terrein staat hiermee niet in verhouding. Overigens biedt het systeem van nulbemesting geen 
meerwaarde bij het voldoen aan de habitatrichtlijn. 
 
Alle landbouwers met een lopende ontheffing verliezen heel wat productiewaarde. Jonge 
landbouwers rekenden er namelijk op om nog jaren gebruik te kunnen maken van deze gronden. 
Verscheidene bedrijven werden overgenomen vanuit het opzicht om de beschikbaar gronden nog één 
generatie te kunnen gebruiken met een ontheffing op de nulbemesting. Zonder vermeld onderzoek 
naar alternatieve mogelijkheden zoals precisielandbouw of mestinjectie, wordt hier gegaan voor de 
meest drastische keuze. 
 
Buiten de inbreuk op de rechtszekerheid staat ook vast dat de vergoeding via het flankerend beleid in 
geen geval voldoende zal zijn om de geleden inkomstensderving te vergoeden. De vergoeding houdt 
geen rekening met de toegepaste teelten (fruitteelt vs. akkerbouw) of met de resterende looptijd van 
de ontheffing (jonge landbouwer vs. 60+ landbouwer).  
 
De overheid komt hiermee terug op eerder gemaakte afspraken. Jonge, toekomstgerichte en 
dynamische bedrijven die zich baseerden op deze wettelijke uitzondering dreigen nu hun deuren te 
moeten sluiten. 
 
Voor het belang van de toekomst van deze bedrijven vraagt Groene Kring dat de definitie van huiskavel 
aangepast zal worden. Het Mestdecreet definieert momenteel het begrip ‘huiskavel’ als: “Kadastraal 
perceel of kadastrale percelen die ofwel behoren bij een vergunde woning ofwel behoren bij de stal of 
stallen van de landbouw- en/of veeteeltinrichting zoals bedoeld in het mestdecreet en met de vergunde 
woning, stal of stallen een ononderbroken geheel vormen; de begrenzing van de huiskavel vindt plaats 
op basis van een duidelijk herkenbaar specifiek gebruik of op basis van een in het landschap duidelijk 
herkenbaar element”. 
 
Percelen die onderbroken worden door een kleine weg of gracht worden op dit moment niet 
beschouwd als huiskavel terwijl bijvoorbeeld koeien in functie van beweiding wel dagelijks de percelen 
kunnen betreden, ondanks de onderbreking van het geheel. Om de impact op landbouwbedrijven door 
de stopzetting op de ontheffing van nulbemesting te beperken, vraagt Groene Kring om deze definitie 
te herzien en aan te passen op basis van nieuwe parameters (bv. bereikbaarheid in plaats van 
ononderbroken). Anders dreigen we in een situatie te belanden waarbij rundveehouders de optie 
ontnomen worden om beweiding toe te passen als emissiereducerende maatregel. Daarnaast mag het 
toepassen van vergroeningsmaatregelen of het aanplanten van kleine landschapselementen (bv. haag) 
geen geldige reden zijn om percelen niet tot de huiskavel te laten horen.  
 
Daarnaast wordt door de overheid niet gekeken naar een algemene grondenruil. Zo zou het een optie 
kunnen zijn dat landbouwers gronden met nulbemesting kunnen ruilen voor gronden waar bemesting 
volgens de vastgelegde normen wel nog mogelijk is. Om hier voor de landbouwsector effectief een 
meerwaarde uit te halen, is het belangrijk dat er enkel geruild kan worden met gronden in agrarisch 
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gebied die momenteel niet in landbouwgebruik zijn (bv. grond ingenomen door verpaarding of 
natuurgebruik). Deze maatregel brengt minder schade met zich mee dan hetgeen die de overheid 
momenteel op tafel legt. 
 
Vanuit de Europese Unie wordt expliciet gevraagd om zoveel mogelijk grond te gebruiken voor 
voedselproductie in kader van de Oekraïne- en voedselcrisis. Het contrast met de Vlaamse regering 
kan niet groter zijn wanneer die een doelstelling heeft om vruchtbare gronden net zo snel mogelijk uit 
productie te nemen. Ook in teken van de druk op de open ruimte in Vlaanderen zal deze maatregel 
nefaste gevolgen hebben. Grond wordt jaar na jaar duurder en bereikt het niveau van onbetaalbare 
prijzen. Die druk nog verder verhogen, kan bezwaarlijk een voorbeeld zijn van goed beleid. Ook CO2-
opslag door landbouwers wordt alsmaar meer een vraag vanuit de samenleving. Door nog maximaal 
een bemesting van 2 GVE toe te staan op graslanden ten opzichte van blijvend grasland met bemesting 
volgens de gangbare normen, wordt CO2-opslag niet geoptimaliseerd. Niet alleen vanuit een 
landbouwkundig maar ook vanuit een maatschappelijk standpunt bekeken, draagt de stopzetting 
op de ontheffing voor nulbemesting bijzonder weinig bij in verhouding tot de zware gevolgen ervan. 

VRIJWILLIGE UITKOOPREGELING 
Donkeroranje bedrijven  
Sinds 2017 kunnen alle landbouwbedrijven met een oranje impactscore (5%-50%) beroep doen op het 
flankerend beleid: bedrijfsreconversie, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsbeëindiging of koopplicht. In het 
ontwerp-PAS zou dit enkel nog mogelijk zijn voor bedrijven met een impactscore hoger dan 20%, de 
zogenaamde donkeroranje bedrijven, en vervalt de optie tot bedrijfsverplaatsing. Hoewel Groene 
Kring voorstander is van een vrijwillige uitkoopregeling, is het opmerkelijk dat er voor alle bedrijven 
met een impactscore lager dan 20% geen alternatief voorzien wordt. 
 
Volgens het significantiekader dat voorligt zouden enkel bedrijven met een impactscore lager dan 
0,025% nog ruimte voor ontwikkeling krijgen. Alle bedrijven met een impactscore tussen 0,025% en 
20% vallen op deze manier uit de boot: ontwikkelingskansen worden hen ontnomen en instappen 
in het flankerend beleid is geen alternatief. Deze bedrijven moeten bij deze regeling betrokken 
worden.  
 
Aangezien het ontwerp-PAS geen duidelijkheid schept na 2030 blijft de kans reëel dat alle oranje 
bedrijven na 2030 de nieuwe focus van het beleid worden, net zoals nu het geval is met de rode 
bedrijven. Door het gebrek aan oplossingen in het huidige akkoord en aan een doordachte 
langetermijnvisie op landbouw, blijft een grote groep landbouwers achter in een jarenlange 
onzekerheid zonder zicht op beterschap na 2030. 
 
 
Investeringen en afbetalingen moeten in elk geval mee opgenomen worden bij het bepalen van de 
vergoeding voor bedrijven die in de uitkoopregeling stappen. Bedrijven zijn vaak ‘de spaarpot’ van 
landbouwers. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze bedrijven enkel schuldenvrij kunnen stoppen. 
Om dat te voorkomen vraagt Groene Kring om op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de 
vergoeding die voorzien wordt voor de vrijwillige uitkoopregeling. Het is opmerkelijk dat hierover in 
het openbaar onderzoek geen enkele indicatie wordt gegeven.  
 
Een andere voorwaarde is dat vrijwillig uitgekochte bedrijven aan dezelfde fiscale voorwaarden 
onderworpen moeten worden als de verplichte stopzettingen. Het kan niet de bedoeling zijn om als 
gevolg van de uitkoop geconfronteerd te worden met een hoge fiscale druk. 
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Opkoopregeling varkenshouderij 
Dat de Vlaamse varkenshouders door een bijzonder zware crisis gaan, valt niet te ontkennen. Door de 
omvang van deze crisis werd bij de Vlaamse regering de vraag neergelegd door Boerenbond en ABS17 
om zowel een uitkoopregeling met koppeling aan een doorrekening van de hierdoor gerealiseerde 
emissiereductie aan de sector als liquiditeitssteun te voorzien zodat elk bedrijf de nodige 
ondersteuning kan verkrijgen. 

Uit het ontwerp-PAS blijkt dat de Vlaamse regering slechts enkele elementen uit dat voorstel 
geselecteerd heeft waardoor het beleid ondoordacht en onevenwichtig is richting landbouwers. Jonge 
landbouwers worden namelijk drie keer volledig vergeten in deze regeling: 

- De gerealiseerde emissiereductie door de stoppers komt niet ten goede aan de taakstelling 
van jonge blijvende varkenshouders. 

- De liquiditeitssteun wordt niet weerhouden. Landbouwers die hun bedrijf willen verderzetten, 
kregen te maken met dezelfde crisis maar worden aan hun lot overgelaten. 

- De vooropgestelde uitkoopbedragen zijn geenszins voldoende voor bedrijven met lopende 
leningen, die jonge bedrijfsleiders vaak nog lopen hebben. Deze bedrijfsleiders blijven achter 
met diepe schuldenputten. 

Een andere voorwaarde is dat vrijwillig uitgekochte bedrijven aan dezelfde fiscale voorwaarden 
onderworpen moeten worden als de verplichte stopzettingen. Het kan niet de bedoeling zijn om als 
gevolg van de uitkoop geconfronteerd te worden met een hoge fiscale druk. 

MAATWERKGEBIEDEN EN STIKSTOFSANERINGSBELEID 
Hoewel de generieke maatregelen de balans tussen de ecologische, economische en maatschappelijke 
verwachtingen al niet in evenwicht kunnen houden, wordt het bestaan van alle boeren uit alle 
sectoren in het Turnhouts Vennengebied nog meer bedreigd. De kans dat welke landbouwvorm dan 
ook in het Turnhouts Vennengebied nog een toekomst kan hebben, lijkt zo goed als onbestaande. 
Zonder voldoende rekening te houden met stikstofdepositie veroorzaakt door het buitenland streeft 
men hier een ongelofelijk lage stikstofdepositiewaarde na in dit gebied. De landbouw dreigt volledig 
te verdwijnen terwijl het gebied geprangd zit tussen twee wereldhavens die wel stikstof blijven 
uitstoten. En waardoor het probleem op deze manier nooit opgelost zal geraken. Het viseren van de 
landbouwsector kan onmogelijk de bedoeling zijn van de Habitatrichtlijn of een oplossing zijn voor 
deze problematiek.  
 
De landbouwers gevestigd binnen de perimeter van het Turnhouts Vennengebied moeten bovendien 
nog twee jaar langer in onzekerheid leven, tot de opdracht van de intendant afgelopen is. Dit gaat nota 
bene over bedrijven die recentelijk nog groen licht kregen bij vergunningsaanvragen. Deze bedrijven 
behoren tot de meest moderne en toekomstgerichte die er in Vlaanderen te vinden zijn, en zijn nota 
bene gelegen in een regio waar veel jonge boeren aanwezig zijn. 
 
De gevolgen van de maatregelen die voorgesteld worden binnen de andere maatwerkgebieden (bv. 
vernatting) of binnen het stikstofsaneringsbeleid (bv. hydrologisch herstel) worden onvoldoende in 
kaart gebracht. Het is momenteel nog onduidelijk welke gevolgen de maatregelen zullen hebben op 
landbouwpercelen binnen en buiten de grenzen van het SBZ-H. Binnen de socio-economische 
impactanalyse moet ruimte gemaakt worden om ook deze gevolgen door te rekenen. Zonder 
doorgerekende analyse, is het onmogelijk om in te schatten welk flankerend beleid hier tegenover 

 

 
17 https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1600492 
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moet staan. Zelfs de middelen die provisoir voorzien zouden moeten zijn voor het flankerend beleid, 
zijn onbekend.  
 
Doordat de Vlaamse Regering op dit moment slechts een visie heeft tot 2030, is het onduidelijk of er 
na 2030 andere gebieden een gelijkaardige behandeling te wachten staat. Het zou opnieuw alle 
verbeeldingen tarten als de overheid bedrijven verplicht zware investeringen te doen, om enkele jaren 
later diezelfde bedrijven te laten sluiten. 

VERPLICHTE STOPZETTING 
Bedrijven met een grote impact op natuur wegen zwaar op de te halen doelstellingen. Het is in die zin 
logisch dat ze op termijn geen vergunning meer krijgen. Niet zo zeer de stopzetting op termijn maar 
wel het plan van aanpak van de regering is een breekpunt: 

 De lijst met rode bedrijven werd uitgebreid ten opzichte van de lijst van 2015, waarnaar men 
in het ontwerp-PAS wel blijft verwijzen. 

 Landbouwers worden schriftelijk op de hoogte gebracht op een zakelijke en beknopte manier 
en krijgen geen inzicht in de achterliggende berekeningen. Dit zorgt ervoor dat landbouwers 
al bang gemaakt worden voor het beleid er effectief is, met de nodige impact op het welzijn 
van de landbouwers. 

 Sommige bedrijven hebben hun emissies al gereduceerd en zijn daarmee niet meer rood.  
 Sommige bedrijven hebben enkel impact op zoekzones die ondertussen al verkleind hadden 

moeten worden.  
 Bedrijven krijgen plots te horen dat ze (veel vroeger) moeten sluiten, wat een mokerslag is, 

die niet eens goed doorgerekend werd.  

Het staat buiten twijfel dat de bevoegde overheidsdienst voldoende besef moet hebben van welke 
impact een verplichte stopzetting heeft om de nodige empathie tot uiting te brengen. Het doel van 
het flankerend beleid voor verplichte stopzetting mag zich niet beperken tot een situatie waarbij de 
betrokken landbouwers enkel schuldenvrij zijn. Bedrijven zijn vaak ‘de spaarpot’ van landbouwers. De 
vergoeding van de verplichte uitkoop moet hier rekening mee houden.  

FLANKEREND BELEID 
Eerder in dit bezwaarschrift hebben we op verschillende plaatsen verwezen naar het flankerend beleid, 
met vooral de nadruk waar het flankerend beleid onvoldoende is of geen duidelijkheid schept. Binnen 
die onduidelijkheid kadert ook dat de algemene budgettaire details voor het flankerend beleid 
onbekend zijn. 

- Vervroegde stopzetting op de ontheffing voor nulbemesting 
- Afroming van de slapende NER 
- Vrijwillige stopzetting van donkeroranje bedrijven 
- Uitkoopregeling varkenshouderijen 
- Maatregelen voor maatwerkgebieden 
- Stikstofsaneringsbeleid 
- Verplichte stopzetting van rode bedrijven 
- Geen flankerend beleid voor bedrijven die tegen 2030 niet kunnen voldoen aan generieke 

sectormaatregelen 
- Geen duidelijkheid of de 65% investeringssteun van toepassing is op de volledige stal of enkel 

op de technieken 
- Ontbreken van een flankering voor achtergebleven gebouwen en de sloop ervan 
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Binnen het flankerend beleid wordt er veel aandacht geschonken aan de investeringssteun. Hoewel 
het investeringsbeleid hiervan terecht een belangrijk onderdeel is, moet daarnaast ook een coherent 
geheel staan dat voldoende rekening houdt met alle aspecten van het ontwerp-PAS. Hierbij 
aansluitend vraagt Groene Kring uitdrukkelijk om het transitiefonds en het VLIF volledig gescheiden te 
houden. 
 
Er zijn ook andere cruciale elementen die momenteel niet aangeraakt worden in het flankerend beleid. 
Om andere opties te geven dan degene die het ontwerp-PAS opdringen aan landbouwbedrijven, zoals 
een eenzijdige veestapel reductie of het installeren van luchtwassers, is het belangrijk om de 
ontwikkeling, vermarkting en toepassing van nieuwe technieken te stimuleren via het flankerend 
beleid. Een proefstalregeling vormt hierbij een waardevolle omkadering. 

BINDENDE NATUURDOELSTELLINGEN 
Terwijl het ontwerp-PAS met een vergrootglas naar de landbouwsector kijkt, wordt er onvoldoende 
aandacht geschonken aan andere emissiebronnen. Dat kan gaan van binnenlandse emissiebronnen of 
buitenlandse emissiebronnen tot het ontbreken van een strategisch natuurbeheerplan. 
 
Door geen metingen maar een de modelmatige methodiek toe te passen, een ongelijke behandeling 
tussen sectoren toe te laten, het buitenlands aandeel langs zich neer te leggen, de vergaande focus op 
KDW (kritische depositiewaarde), … is het hoogste onzeker dat hiermee effectief de uiteindelijke 
doelstelling gehaald zal worden. De primaire sector van Vlaanderen wordt in ruil voor 3,5 miljard euro 
opgeofferd zonder dat onze maatschappij enige zekerheid op succes krijgt.  
 
Een waardevolle en noodzakelijke toevoeging hieraan is een kader waarbinnen natuurbeheerders aan 
de slag kunnen. Ook aan natuurherstel moeten bindende maatregelen en doelstellingen opgelegd 
worden. Gezien de doelstelling in 2050 en de tussentijdse richtdatum in 2030 is het niet meer dan 
logisch dat natuurherstel voor een bepaalde datum voltooid moet worden. Gelijkaardige aan de 
landbouwsector, moeten er bepaalde voorwaarden en termijnen gerespecteerd worden met 
sanctionering in geval van niet-naleving.  
 
Op deze manier zorgt het beleid ervoor dat voor alle actoren een uitgewerkte taakstelling met 
duidelijke verwachtingen voorzien wordt. De landbouwdoelstellingen, afgetoetst aan onze bezwaren 
zoals toegelicht in dit document, moeten in combinatie met de natuurdoelstellingen voor een 
bepaalde garantie zorgen om de gunstige staat van instandhouding te bereiken. Het is in geen geval 
de bedoeling dat er een beleid uitgetekend wordt waarbij achteraf opnieuw de landbouw geviseerd 
zou worden. 
 
Reken de land- en tuinbouwsector af op zijn inspanningen op het vlak van emissiereductie, maar snoei 
niet verder op de emissies van de sector als blijkt dat de totale deposities onvoldoende dalen als gevolg 
van de emissies van andere actoren die niet meegenomen werden in de modelleringen. 
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BESLUIT  
Als vertegenwoordiger van jonge boeren in Vlaanderen heeft Groene Kring aan de hand van dit 
bezwaarschrift duidelijk gemaakt wat de zorgen zijn van de toekomst van de landbouwsector. Wij 
kunnen niet anders dan besluiten dat de Vlaamse regering er niet in geslaagd is om een balans te 
vinden tussen ecologische, economische en maatschappelijke doelstellingen. Dit akkoord zal 
desastreuze gevolgen hebben. 
 
Over zowat elk deel van het hele stikstofakkoord heeft Groene Kring bezwaren geformuleerd. Dit mag 
er echter niet toe leiden dat er aan elk onderdeel van dit akkoord apart wordt bekeken. Het gehele 
stikstofakkoord is door de som van elk van de opmerkingen problematisch. Een stap achteruit en een 
holistische blik op het akkoord is dan ook op zijn plaats.  
 
Wij vrezen immers niet alleen dat dit akkoord tot een verloren generatie jonge boeren zal leiden maar 
dat ook de familiale landbouwbedrijven, kenmerkend voor de sector, dreigen verloren te gaan. Jonge 
of oude boeren, kleine of grote bedrijven, biologische of gangbare modellen, lokale of globale 
afzetmarkten: elk bedrijf wordt hard getroffen. Het wordt bijzonder moeilijk om een leefbaar inkomen 
te halen en tegelijk het bedrijf toekomstbestendig te maken met het huidige voorstel. Hiermee wordt 
absoluut geen ondernemingsruimte geboden.  
 
Jonge boeren stonden klaar voor de toekomst én om stikstof te reduceren. Die toekomst wordt hen 
nu ontnomen. Net de groep die zou moeten instaan voor onze duurzame en lokale voedselproductie 
wordt elke kans ontnomen.  
 
Op een doordachte, proportionele en haalbare manier heeft dit dossier de omvang en mogelijkheid 
om een nieuwe landbouwtransitie in te leiden. Op dit moment kunnen we echter enkel vaststellen dat 
de Vlaamse regering daartoe geen interesse lijkt te hebben. Het is net de taak van de overheid om, 
samen met de landbouwers die toekomst te scheppen. Op heden wringt de regering enkel de toekomst 
van de sector de nek om.  
 
Volledig in teken van jonge boeren en een toekomst voor de mooiste sector van Vlaanderen vragen 
wij als Groene Kring met aandrang om rekening te houden met elk element, elk risico, elk probleem 
en elk voorstel zoals aangehaald in dit bezwaarschrift. 
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DE BEZWAREN VAN GROENE KRING SAMENGEVAT 
 

VERGUNNINGENKADER 
Jonge boeren hebben perspectief en ruimte nodig om te kunnen ondernemen en om hun bedrijf toekomstgericht 
te kunnen ontwikkelen. Die optie wordt hen volledig ontnomen. 
 

SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT 
De impact van dit akkoord is enorm voor jonge boeren. De Vlaamse regering kwam haar belofte om rekening te 
houden met de socio-economische impact niet na en heeft geen zicht op de gevolgen van dit akkoord. 
 

GENERIEKE MAATREGELEN 
Jonge boeren krijgen geen ondernemingsvrijheid meer. Met dit akkoord worden alle landbouwbedrijven in één 
richting geduwd, zonder ruimte te laten voor bedrijfsspecifieke eigenschappen. Deze maatregelen geven voor 
jonge boeren niet de nodige zekerheid om investeringen of overnames te doen. Het verdienmodel van jonge 
boeren kan van de ene dag op de andere onderuit gehaald worden. 
 

INDUSTRIE 
Onmiddellijke ontwikkelingsruimte, een vast vergunningenkader of geen impactscoreplafond voor 
vergunningen, … De industriële sector wordt opvallend soepeler behandeld dan de landbouwsector. Tegenover 
jonge boeren is dit discriminerend. 
 

NUTRIËNTEMISSIERECHTEN 
Voor jonge boeren is de vernauwing van het NER-systeem een regelrechte kapitaalsverlaging. In ruil voor deze 
financiële kaakslag, draagt deze maatregel niet bij tot het voldoen aan de habitatrichtlijn. 
 

ONTHEFFING OP NULBEMESTING 
Jonge, toekomstgerichte en dynamische bedrijven die zich baseerden op deze wettelijke uitzondering moeten 
plots hun bedrijfsvoering ingrijpend aanpassen of dreigen nu hun deuren te moeten sluiten. Bovendien komt de 
overheid hiermee terug op gemaakte afspraken. 
 

UITKOOPREGELINGEN 
Jonge boeren worden volledig vergeten. Ontwikkelingskansen worden hen ontnomen en instappen in het 
flankerend beleid is geen alternatief wegens ontoereikende uitkoopbedragen (varkens) of verkeerd gekozen 
instapvoorwaarden (vrijwillige stopzetting). 
 

FLANKEREND BELEID 
Doorheen het openbaar onderzoek ondervinden we dat het flankerend beleid op veel vlakken ontoereikend zal 
zijn voor jonge boeren (nulbemesting, opkoopregeling, …) of onvoldoende duidelijkheid is 
(stikstofsaneringsbeleid, vrijgekomen sites, …). Er mist bovendien een focus op de toelating van nieuwe 
technieken. 
 

BINDENDE NATUURDOELSTELLINGEN 
Tegenover de loodzware landbouwdoelstellingen moet een verbintenis voor natuurbeheer staan om de 
maatschappij zekerheid te geven voor het halen van de gunstige staat van instandhouding. 


