
 

 

Geachte,  

Als land- en tuinbouwer wens ik met dit schrijven mijn bezwaren en bezorgdheden te formuleren in het 
kader van het openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER. Als jonge landbouwer 
is het onbegrijpelijk dat de milieu-inspanningen niet verzoend worden met de economische realiteit in de 
landbouwsector. Door dit beleid komt de toekomst van onze sector in het gevaar en dreigt de instroom aan 
jonge boeren volledig te verdwijnen. Er moet vermeden worden dat een volledige generatie jonge boeren 
verloren zou gaan. Daarom vraag ik om rekening te houden met onderstaande opmerkingen over de 
voorliggende voorstellen. 

De Vlaamse regering… 

• verwacht dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector in haar eentje het probleem oplost waarvan ze 
verantwoordelijk is voor 29% (naast andere Vlaamse sectoren speelt ook buitenland een 
belangrijke rol) terwijl er geen bindende hersteldoelstellingen opgelegd worden aan 
natuurbeheerders. 

• zorgt met een overvloed van maatregelen dat landbouwers een dergelijk grote taakstelling op 
bedrijfsniveau op hun bord krijgen dat het verdienmodel van hun bedrijf onderuit wordt gehaald. 
Zeker jonge bedrijfsleiders hebben nood aan een stabiel verdienmodel, en hebben een inkomen 
dat al sterker onder druk staat (gezien ze nog geen reserves hebben kunnen opbouwen).  

• formuleert doelstellingen op stalniveau en geeft landbouwers slechts een beperkt aantal 
mogelijkheden om hun emissies te doen dalen waardoor het voor veel bedrijven praktisch en/of 
economisch niet haalbaar is om de doelstellingen te halen. 

• laat geen ruimte voor innovatieve oplossingen doordat er geen wetenschappelijke 
beoordelingscommissie is, geen procedure om nieuwe technieken erkend te krijgen en geen 
proefstalregeling om nieuwe technieken uit te meten. Dit beknot de ontwikkelingsruimte voor 
toekomstgerichte bedrijven.  

• schuift maatregelen naar voor die amper bijdragen aan het behalen van de natuurdoelstelling 
maar wel enorme gevolgen hebben op onze bedrijven zoals het stopzetten van de ontheffing op 
nulbemesting terwijl jonge bedrijven deze gronden nog hun volledige carrière hadden kunnen 
gebruiken, zoals eerder toegestaan werd door de overheid. De flankering voor de nulbemesting is 
verder ondermaats voor landbouwers die na 2028 nog meer dan 20 jaar gebruik zouden kunnen 
maken van die grond.  

• geeft geen toekomstperspectief voor jonge boeren door een zeer strikt beoordelingskader, 
bovendien veel strikter dan voor industrie. 

• biedt geen alternatieven voor een grote groep bedrijven die niet onder de 
beoordelingskaderdrempel zitten en geen aanspraak maken op de vrijwillige uitkoopregeling. 

• vaart blind door een ontwerp van PAS naar voor te schuiven zonder de socio-economische impact 
ervan in kaart te brengen, noch op de landbouwsector, noch op de volledige 
agrovoedingsindustrie.  

• verstrengt het NER-systeem, wat zeer duur en ongewenst is voor jonge boeren. De toegelaten 
marge laat geen ruimte voor veebezettingsschommelingen en zal een sterke prijsstijging tot 
gevolg hebben. Daarenboven is het NER-systeem in het huidige kader overbodig: de generieke 



 

 

maatregelen gecombineerd met het significantiekader zorgen reeds voor een geborgde 
emissiereductie.  

• beseft onvoldoende de impact van het PAS-voorstel voor de Vlaamse landbouw en welke 
weerslag dit zal hebben op de Vlaamse tewerkstelling, voedselproductie en economie. 

• houdt geen rekening met natuurlijke en vrijwillige stopzetting van landbouwbedrijven. Deze 
reducties worden niet mee in rekening genomen bij de aan de landbouw opgelegde maatregelen.   

• doet dit alles zonder enige onderbouwde zekerheid dat deze inspanningen zullen leiden tot het 
bereiken van de Europees geformuleerde doelstelling. 

 

Ik vraag daarom de Vlaamse regering om bij het vormgeven van de PAS de socio-economische impact op 
de landbouwsector en de gehele agrovoedingsketen in rekening te brengen en ervoor te zorgen dat er een 
kader gecreëerd wordt waarin jonge boeren perspectief, zekerheid en een inkomen kunnen halen. Op die 
manier kan de Vlaamse regering de lokale tewerkstelling en de lokale voedselproductie maximaal vrijwaren. 
Ik vraag de Vlaamse regering rekening te houden met het aandeel stikstof van het buitenland, oog te 
hebben voor de grote diversiteit aan bedrijfsvoering en het overeind houden van verdienmodellen in de 
sector, ruimte te geven aan innovatie, doelstellingen op sectorniveau te formuleren, werk te maken van 
een effectief maatregelenpakket, een toekomstperspectief te geven aan blijvers en starters door 
ontwikkelingsruimte te creëren, de instroom aan landbouwers niet verder te beperken en getroffen 
landbouwers op te vangen met een goed uitgewerkt flankerend en transitiebeleid. Ik vraag de Vlaamse 
regering om aandacht te hebben voor de zorgen en vrezen van jonge boeren. Jonge boeren vormen de 
toekomst van een duurzame en robuuste lokale landbouwsector en een verloren generatie wordt later niet 
meer goedgemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve met deze bezorgdheden en bezwaren rekening te houden vooraleer een definitieve PAS op de 
Vlaamse Regering goed te keuren. 

Met vriendelijke groeten, 

Voornaam en naam: 

Adres: 

Handtekening: 


