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1. Staan er in jullie partijprogramma standpunten m.b.t. de veehouderij en meer specifiek de pluimvee- en 
konijnenhouderij? 
 
Open Vld heeft een genuanceerd standpunt over Landbouw & Voeding, alsook over Dierenwelzijn. De pluimvee- 
en konijnensector speelt daarin een belangrijke rol. Centraal staat bij ons de boodschap dat we het 
landbouwdebat niet willen voeren op basis van polarisatie en symbolische slogans. Voor ons zijn boeren geen 
zondebokken, maar trekpaarden! 
 
We benaderen de landbouw en het agro-businesscomplex, dat in totaal goed is voor meer dan 150.000 jobs en 
een omzet van bijna 62 miljard euro, positief, constructief en op basis van feiten. Zo weten we bvb. dat onze 
konijnenhouders met hun parkkooi-huisvesting Europese voortrekkers zijn op het vlak van dierenwelzijn en 
volstaat het om regelmatig ‘Pluimvee’ te lezen om te zien welke grote innovatieve inspanningen in de 
pluimveesector worden geleverd. 
 
We laten niemand achter en steunen ondernemerschap. Ook pluimvee- en konijnenhouders. Net als alle 
ondernemers in de landbouw zijn ook zij onderhevig aan grote risico’s, niet alleen economisch maar ook op het 
vlak van dierengezondheid. In een fraudedossier als de fipronilcrisis was de sector bijvoorbeeld geen dader, 
maar slachtoffer. Daarom hechten we groot belang aan risicobeheersing als wezenlijk onderdeel van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. 
 
De grootste uitdaging ligt in de verduurzaming van de landbouw, maar dan zowel in zijn ecologische als 
economische betekenis. Met andere woorden: hoe verzekeren we onze boeren en tuinders van een leefbaar 
bedrijfsinkomen en hoe zorgen we ervoor dat onze landbouw kan voldoen aan de klimaatdoelstellingen? 
 
We willen een schaalverandering binnen de Vlaamse landbouw realiseren. Zo ontwikkelen we bedrijven op 
maat en verzekeren we de boer van een leefbaar inkomen. Daarbij hebben we oog voor product- en 
taakdiversificatie, ondersteunen we niches zoals bio en korten keten en ontwikkelen we een beleid inzake 
risicobeheersing. We scheppen kansen voor jonge en startende landbouwers en stimuleren ondernemerschap 
bij vrouwen. 
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2. Hoe ziet u de toekomst (ontwikkeling) van de intensieve pluimvee- en konijnenhouderij in Vlaanderen? 
 
Pluimveevlees wordt vaak beschouwd als alternatief voor rood vlees. Eieren maken dan weer een belangrijk 
deel uit van vegetarische diëten. Dit zal de vraag naar zowel pluimveevlees als eieren in de toekomst doen 
toenemen. Het maakt dat de sector economisch over groeiperspectieven beschikt, al moet er wel over gewaakt 
worden dat het investeringsvolume gestaag, maar niet overdreven snel evolueert. Zo vermijden we overaanbod 
dat negatief kan wegen op de prijsvorming. 
 
In de zoektocht naar meerwaarde kan een keuze voor andere rassen een goede optie zijn. Zo kan de 
pluimveehouder inzetten op kwaliteitsproductie. Daarom moeten dergelijke maatregelen in overleg met de 
sector worden genomen. Daarin willen we de pluimveehouders stimuleren met aangepaste investeringssteun. 
Dat geldt ook voor het streven naar een lagere bezettingsdichtheid. 
 
Door te werken met opeenvolgende tomen voor het opzetten van kippen leent de sector zich ook beter voor de 
combinatie arbeid-gezin bij pluimveehouders. Vermits kwaliteitsvol werk bij elke werkende in Vlaanderen aan 
belang wint, heeft de sector op dit punt alvast een voordeel qua aantrekkelijkheid van het beroep. Dit is een 
niet te onderschatten voordeel in een sector waar slechts 13% van de huidige landbouwers een vermoedelijke 
opvolger heeft. 
 
Ondanks alle inspanningen rond innovatie, betere beheersing van stalhygiëne en dierenwelzijn, blijft de grote 
uitdaging voor de sector de maatschappelijke gevoeligheid voor het houden van dieren in kooien. Het gaat hier 
echter om een ethische keuze waar men van oordeel is dat groepshuisvestings-en vrije uitloopsystemen 
wenselijker zijn. Essentieel hierbij is overleg met de sector en dat een maatschappij die op grond van ethische 
principes keuzes maakt, bereid moet zijn om de financiële gevolgen voor de getroffen pluimveehouders te 
helpen dragen. 
 
Het is van zeer groot belang dat de sector kiest voor een niet-defensieve reflex. Beter lijkt ons de keuze voor 
transparantie en het informeren van de consument. Zo is een groot deel van de consumenten zich er 
bijvoorbeeld niet van bewust dat ook groepshuisvestingssystemen negatieve dierenwelzijnsaspecten bevatten, 
zoals een grotere kans op borstbeenbreuken. 
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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 verbod op klassieke legbatterijen werd opgelegd in een Europese Richtlijn van 1999. Er werd een 
overgangsperiode van twaalf jaar voorzien, die nogmaals werd verlengd met een gedoogbeleid van een zevental 
maanden toen bleek dat een aantal pluimveehouders nog niet klaar waren met de omschakeling. 
 
Desalniettemin is het wrang te moeten vaststellen dat er buiten Europa landen zijn waar de pluimveehouderij 
niet onderhevig is aan een verbod op klassieke legbatterijen. Daarom moeten we er beter over waken dat 
eieren uit niet-EU-landen beantwoorden aan gelijkaardige eisen inzake huisvesting van legkippen. 
 
Grootste pijnpunt in dit debat blijft Oekraïne. Bij het afsluiten van de handelsovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne werd afgesproken dat Oekraïne zijn dierenwelzijnsvoorwaarden gevoelig zou verbeteren en daarover 
verslag zou uitbrengen aan de EU. We betreuren dat die afspraak tot op vandaag onvoldoende wordt 
nagekomen. Daar moeten we lering uit trekken voor de toekomst en duidelijkere afspraken ter zake maken in 
nieuwe handelsovereenkomsten. 
 
Wat de vraag met betrekking tot de stempelplicht aangaat, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 
fytosanitaire normen en dierenwelzijn. De eieren en eiproducten die vanuit Oekraïne en elders worden 
ingevoerd moeten voldoen aan dezelfde fytosanitaire normen als de EU-eieren en worden daarop 
gecontroleerd bij het binnenkomen van de EU. Wat het dierenwelzijnsaspect betreft blijft onze 
hoofdbekommernis het streven naar een gelijk speelveld tussen EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten. Over de 
correcte middelen om dit te realiseren is Open Vld bereid het debat te voeren. 
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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. 
 
Open Vld wil het debat positief, constructief en op basis van correcte feiten en cijfers voor Vlaanderen voeren. 
We lossen dit probleem niet op met polarisatie en simpele slogans als ‘halveer de rundveestapel’ of te ‘kakelen’ 
over megastallen, waar overigens niet eens een officiële definitie van bestaat. 
 
Integendeel, een oplossing behoeft een gans menu aan maatregelen (zie antwoord op vraag 1). Daarom 
bepleiten we een landbouwpact, waar we de sector de kans geven om op basis van duidelijk vooropgestelde 
doelstellingen zelf een haalbare oplossing op maat uit te werken. Dat hierbij voor innovatie en onderzoek een 
hoofdrol is weggelegd staat buiten kijf. In de rundveehouderij alleen al heeft ILVO er goede hoop op dat de 
uitstoot door aanpassing van de voeders kan verminderen meer zowat 35%. 
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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. 
 
Rechtszekerheid is niet alleen nodig op het vlak van grondbestemming, maar ook in het algemene 
landbouwbeleid. Boeren moeten doorgaans investeringen doen waarvoor ze op middellange termijn leningen 
moeten aangaan. Dat moeten ze kunnen doen in de zekerheid dat de spelregels onderweg niet drastisch 
worden gewijzigd. 
 
Vlaanderen is niet alleen een kleine regio, maar ruimtelijk erg versnipperd en zeer dicht bevolkt. Dat maakt de 
concurrentie tussen verschillende belanghebbenden voor het gebruik van de ruimte groot. Bovendien voert het 
de prijsdruk op landbouwgrond sterk op, zelfs in die mate dat er de afgelopen jaren sprake is van een toename 
van 35% van de landbouwgrondprijzen. Vermits 63% van het landbouwareaal in Vlaanderen gepacht wordt 
dringt ook een modernisering van de pachtwet zich op. 
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