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1. Staan er in jullie partijprogramma standpunten m.b.t. de veehouderij en meer specifiek de pluimvee- en 
konijnenhouderij? 
 
In ons programma wordt er impliciet en expliciet verwezen naar zaken die betrekking hebben op de 
veehouderij. Zo kiest CD&V voor ondernemerschap en keuzevrijheid. Het is steeds de landbouwer die als 
ondernemer zijn keuze op het vlak van bedrijfsvoering moet maken. 
 
Daarnaast zetten we in op producentenorganisaties, die ook in de veehouderij hun bijdrage kunnen leveren aan 
een betere prijszetting. 
 
Vervolgens wijden wij een paragraaf aan de circulaire landbouw die onmogelijk is zonder de veehouderij. 
Dierlijke producten zoals vlees, eieren of melk maken deel uit van de voedingsdriehoek en van een gezond en 
evenwichtig voedingspatroon. 
 
Tot slot pleit CD&V voor innovatie en onderzoek om het dierenwelzijnsniveau steeds te verbeteren, denk maar 
aan de geslachtsbepaling van kuikens in het ei. 
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2. Hoe ziet u de toekomst (ontwikkeling) van de intensieve pluimvee- en konijnenhouderij in Vlaanderen? 
 
Voor ons heeft elk model zijn plaats in de Vlaamse land- en tuinbouw. 
 
Als gevolg van de Europese aanpassing van de dierenwelzijnsregels in 2012 hebben veel Vlaamse 
pluimveehouders geïnvesteerd in verrijkte kooien om het verbod op legbatterijen op te vangen. Veel leningen 
die hiervoor zijn aangegaan lopen nog tot na 2030. Het zou niet juist zijn de regelgeving nu opnieuw aan te 
passen. Wij conformeren ons naar de Europese dierenwelzijnsregels en doen niet aan ‘gold-plating’. 
 
De afgelopen jaren hebben ook de konijnenhouders enorm veel geïnvesteerd in huisvesting. Daarmee zijn zij op 
vlak van dierenwelzijn een voorbeeld in Europa. Vanuit CD&V staan wij dan ook achter deze weg van 
ontwikkeling, waarbij dierenwelzijn een belangrijke plaats krijgt in het productieproces. 
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3. Het abrupt verbieden van de klassieke batterijkooien zonder uitdoofbeleid in 2012 in Europa heeft geleid tot de 

heropbouw van deze batterijkooien buiten Europa. Door het ontbreken van een stempelplicht op bedrijfsniveau 
kreunt de Europese legsector onder de massale import van dergelijke batterij-eieren die ‘omgevormd’ worden 
naar eieren uit het desgewenste houderijsysteen.  

 
Stelling 1: Om het Europees level play field te bewaren zou een stempelplicht op bedrijfsniveau 
geïmplementeerd moeten worden.  
 
Het radicaal sluiten van de buitengrenzen op vlak van in- of uitvoer van goederen - waaronder voeder en 
voedsel - zou tot een drastische daling van de koopkracht leiden, ook bij de landbouwbevolking zelf. 
 
Producten die op de interne markt van de Europese Unie terechtkomen moeten wettelijk aan de Europese 
voedselveiligheidsnormen voldoen, eieren vormen daarop geen uitzondering. 
 
CD&V vindt evenwel dat de internationale gemeenschap nog een stap verder moet gaan: niet alleen de 
eigenschappen van het ingevoerde eindproduct zijn van belang, maar ook de omstandigheden waarin dat 
eindproduct tot stand kwam in het land van oorsprong zijn van belang (o.a arbeidsnormen, milieunormen, 
dierenwelzijnsnormen, …). 
 
Dat is echter een proces dat niet van vandaag op morgen éénzijdig kan opgelegd worden aan zich 
ontwikkelende landen, die op socio-economisch vlak doorgaans nog een achterstand hebben ten opzichte van 
de lidstaten van de Europese Unie. 
 
Ook in de EU-landen zelf zijn de wettelijke normen op vlak van kinderarbeid, fiscaliteit, milieu, 
klimaat, etc… gespreid in de tijd tot stand gekomen. 
 
Tot zolang derde landen die eieren willen uitvoeren naar de EU nog lagere dierenwelzijnsnormen toepassen, is 
CD&V van oordeel dat Europese kopers van die producten correct en transparant moeten geïnformeerd 
worden. Het is dan ook een goede zaak dat eieren die uit derde landen worden ingevoerd, duidelijk en leesbaar 
gemerkt moeten worden in het land van oorsprong (= art 30 van EU-verordening nr 589/2008). 
 
Zoals met alle verordeningen en wetten het geval is, is controle en handhaving uiteraard cruciaal voor de 
naleving er van. 
 
CD&V is daarom voorstander van doorgedreven en op risicoanalyse gebaseerde douane- en 
voedselveiligheidscontroles op alle geïmporteerde voedselwaren aan de buitengrenzen van de EU 
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4. Terwijl ArcelorMittal alleen al met zijn fabriek in Gent meer CO2 uitstoot dan de totale landbouwsector, blijft de 

publieke opinie gretig met de vinger wijzen naar de landbouwsector. Desondanks is de landbouwsector in 
België, door het toepassen van verschillende technieken en innovaties, reeds koploper in vele aspecten van 
duurzaamheid t.o.v. andere landen, met name buiten de EU. 

 
Stelling 2: Dient de landbouwsector verder volop de kaart van techniek en innovatie te trekken of is de 
afbouw van de Belgishe productie de enige oplossing. 
 
Voedsel is een basisbehoefte en voedselsoevereiniteit is van geopolitiek en strategisch belang. Omwille van de 
verwachte bevolkingstoename in zowel België, Europa als wereldwijd, zullen we meer voedsel moeten 
produceren, met minder uitstoot. Onze land- en tuinbouwsector moet dus niet minder, maar meer én op een 
klimaatslimme manier voedsel produceren. Klimaatslimme maatregelen zijn bijvoorbeeld de introductie van een 
aangepast voedermanagement voor rundvee, een uitgekiend mestmanagement, een verhoogde 
stikstofefficiëntie, de reductie van bedrijfseigen energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energie via bv. 
‘pocketvergisters’. 
 
Voor CD&V moeten landbouw-klimaatmaatregelen technisch, functioneel en economisch haalbaar zijn en 
moeten ze leiden tot een zo groot mogelijke uitstootreductie tegen een zo laag mogelijke kost. Maatregelen 
mogen geen aanleiding geven tot probleemverschuiving of een strijdige impact hebben op andere domeinen 
dan klimaat. 
 
Onze performante landbouwsector produceert vlees met een voetafdruk die vaak de helft lager ligt dan in 
andere landen. De vermindering van economische activiteiten heeft geen nut als de vraag niet mee daalt, 
anders verschuift de uitstoot naar het buitenland. 
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5. In het dichtbebouwde Vlaanderen wordt het steeds problematischer om de nodige vergunningen te bekomen 
zonder bezwaren van bewoners die in het buitengebied vaak zonevreemd zijn gaan wonen. Meer en meer 
wordt er geconstateerd dat de landbouwer in dergelijke situatie het onderspit moet delven, zelfs in eigen 
landbouwgebied.   
 
Stelling 3: Er is nog steeds rechtszekerheid om effectief landbouwactiviteiten te verrichten  in 
landbouwgebied. 
 
Landbouw neemt per definitie een groot deel van de open ruimte in. Dat maakt de landbouwsector de 
belangrijkste beheerder van deze ruimte. We willen de professionele landbouwsector in Vlaanderen een 
toekomst bieden en voldoende grond voorzien voor de voedselproductie. Voor CD&V blijft de realisatie van 
750.000 ha agrarisch gebied voor beroepslandbouw het uitgangspunt. 
 
In specifieke gevallen heeft landbouw nood aan goed ingerichte agrarische ruimtes waar de focus ligt op 
maximale productiviteit. CD&V pleit daarom voor een beleid dat landgebruiksfuncties tracht te verweven waar 
het kan, maar ze ook durft te scheiden waar het moet. Multifunctionaliteit is gericht op een verantwoord 
samengaan van openruimtefuncties en ruimtegebruik, waarbij de hoofdfunctie niet in het gedrang komt en de 
ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt. 
 
Het maatschappelijk draagvlak voor nieuwe landbouwinvesteringen in landbouwgebied is cruciaal. Daarom is 
het belangrijk dat alle betrokkenen van bij het begin van de procedure hun mening kunnen ventileren. Op die 
manier verkleint de kans op latere procedureslagen tegen de geplande investering. 
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