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1. Staan er in jullie partijprogramma standpunten m.b.t. de veehouderij en meer specifiek de pluimvee- en 
konijnenhouderij? 
 
“Landbouw is voor N-VA een belangrijke sector, die goed is voor vele lokaal verankerde jobs en veel exporteert 
(waarbij we wel pleiten voor kwaliteitsvolle exportproducten, geen anonieme bulkmassa). We verliezen dit niet 
uit het oog.  
 
In ons programma staan dan ook een aantal zaken die betrekking hebben op landbouw inclusief de kippen- en 
konijnenhouderij. 
 
Een specifieke passage over pluimvee- en konijnenhouderij in ons programma, is die van een verbod op 
kooihuisvesting voor kippen.” 
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2. Hoe ziet u de toekomst (ontwikkeling) van de intensieve pluimvee- en konijnenhouderij in Vlaanderen? 
 
“Met respect voor impact op omgeving en dierenwelzijn. Zo pleiten we dus voor het invoeren van een verbod 
op het gebruik van verrijkte kooien voor leghennen. Wie aandacht heeft voor dierenwelzijn, krijgt meer 
ondersteuning bij het toekennen van landbouwinvesteringssubsidies.  
 
Wat die subsidies betreft, pleiten we voor meer resultaatgerichte ondersteuning van landbouwbedrijven vanuit 
de lidstaten zelf. Dit maakt meer precieze, doelgerichte steun mogelijk. Subsidies moeten terechtkomen bij de 
boerende boer. 
 
Daarnaast kunnen er voordelen liggen in het gebruik van nieuwe technologieën, zoals bv. blockchain, om de 
herkomst van producten eenduidig te kunnen traceren.  
 
Ook moeten we nadenken over mogelijke nieuwe verdienmodellen voor de sector. Het ketenoverleg, dat we de 
afgelopen legislatuur versterkt hebben, kan hierbij een geschikt platform zijn.  
 
Verder staat de N-VA een toenemende responsabilisering voor bij bijvoorbeeld het afdekken van marktrisico’s 
of bij calamiteiten. Sectorfondsen (waarbij men vanuit de sector een gemeenschappelijk spaarpotje voor tijden 
van crises en nood opbouwt) zijn voor ons een onmisbaar onderdeel van die responsabilisering.” 
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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 gaat er o.i. niet om dat we onszelf wel of niet een concurrentieel nadeel opleggen (dat is al gebeurd, door 
het verbod op legbatterijen), wel dat de Europese regels of handelsverdragen niet worden nageleefd, en er dus 
onvoldoende toezicht is op deze naleving (of onvoldoende controle mogelijk is). Naleving van de regels, door 
iedereen, moet gegarandeerd worden en als daarvoor bijkomende regels nodig zijn, dan: ja.” 
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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. 
 
“Iedere sector en deelsector is verantwoordelijk voor het bereiken van de klimaatdoelstelllingen die op 
sectorniveau geformuleerd worden. De uitstoot van broeikasgassen door de landbouwproductie in Vlaanderen 
is sedert 2005 niet beduidend gedaald. Tegen 2030 moet deze uitstoot met een kwart verminderen. Extra 
inspanningen zijn dus nodig. Innovatie op vlak van producten, processen en verdienmodellen in de dierlijke 
productie is essentieel om de sector haar klimaatdoelen te doen bereiken”. 
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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. 
 
“In planologisch landbouwgebied is landbouw logischerwijs een belangrijke actor, maar het heeft er geen 
monopolie op de beschikbare ruimte. Rechtszekerheid betekent niet dat binnen het agrarisch gebied elke 
activiteit op vlak van dierlijke productie van rechtswege toegelaten of vergund moet worden. Er wordt immers 
ook gewoond in agrarisch gebied, er wordt gerecreëerd, er is ruimte voor natuur (cfr. De visie op het BRV van 
multifunctioneel ruimtegebruik o.a. in landbouwgebied). De vergunningverlening gebeurt op basis van 
zorgvuldige afweging, waarbij o.a. alle ruimtelijke en milieukundige aspecten van een beoogde ontwikkeling in 
rekening gebracht worden.” 
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