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1. Staan er in jullie partijprogramma standpunten m.b.t. de veehouderij en meer specifiek de pluimvee- en 
konijnenhouderij? 
 
Ja 
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2. Hoe ziet u de toekomst (ontwikkeling) van de intensieve pluimvee- en konijnenhouderij in Vlaanderen? 
 
De landbouw is belangrijk, de klimaatuitdaging een zeer ernstig probleem. Om onze klimaatdoelstellingen te 
halen, hebben we geen keuze: we moeten de veestapel afbouwen. Waar andere sectoren kunnen rekenen op 
technologische evoluties hebben dieren biologische grenzen. Je kan koeien zo efficiënt maken als je wil, 
methaan produceren zullen ze altijd. Het afbouwen van de veestapel moet gebeuren op een sociaal 
verantwoorde manier en dat wil zeggen aan de hand van een lang termijnplan. Daar schiet het Vlaams 
klimaatplan in tekort. Via een afbouw van de veestapel zal trouwens niet enkel de broeikasgasuitstoot, maar de 
volledige milieu-impact van de landbouw drastisch dalen. 
 
sp.a is voorstander van een warme sanering, een sanering met de nodige sociaal correcte vergoedingen en een 
afbouw van de industriële veehouderij door een bouwstop van te grote varkens,- kippen- en kalkoenstallen. De 
stallenbouw wordt gekoppeld aan het principe van “staldering’: nieuwe stallen kunnen pas gebouwd worden als 
elders stalruimte verdwijnt. 
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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.  
 
We zijn voorstander van een zo nauwkeurig mogelijk trajectcontrole van alle landbouwproducten, dus ook van 
eieren. We zijn dus ook voor een stempelplicht op bedrijfsniveau.  
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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. 

 
We herhalen hier eerst ons antwoord op punt 1: de landbouw is belangrijk, de klimaatuitdaging is een zeer 
ernstig probleem. Om onze klimaatdoelstellingen te halen, hebben we geen keuze: we moeten de veestapel 
afbouwen. Waar andere sectoren kunnen rekenen op technologische evoluties hebben dieren biologische 
grenzen. Je kan koeien zo efficiënt maken als je wil, methaan produceren zullen ze altijd. Het afbouwen van de 
veestapel moet gebeuren op een sociaal verantwoorde manier en dat wil zeggen aan de hand van een lang 
termijnplan. Daar schiet het Vlaams klimaatplan in tekort. Via een afbouw van de veestapel zal trouwens niet 
enkel de broeikasgasuitstoot, maar de volledige milieu-impact van de landbouw drastisch dalen. 
 
sp.a is voorstander van een warme sanering, een sanering met de nodige sociaal correcte vergoedingen en een 
afbouw van de industriële veehouderij door een bouwstop van te grote varkens,- kippen- en kalkoenstallen. De 
stallenbouw wordt gekoppeld aan het principe van “staldering’: nieuwe stallen kunnen pas gebouwd worden als 
elders stalruimte verdwijnt. 
 
Verder hechten we als sp.a heel veel belang aan de prijszetting, aan een overheid die durft ingrijpen zodat de 
(Vlaamse) land- en tuinbouwer loon naar werken krijgt. Wij kiezen voor een landbouwbeleid dat kiest voor een 
degelijk inkomen voor de boer, leefbaarheid voor natuur en landschap en goeie, gezonde producten. We 
moeten weg van de waan dat landbouw alleen maar toekomst geeft als alles maar groeit, groter wordt en dus 
verzuipt in een globaliteit die de boer nekt en de consument bedriegt. De landbouw moet terug in handen 
komen van de boeren en weg van de banken en de grote concerns. We zien veel kleinschalige land- en tuinbouw 
die creatief en innovatief is, maar weggeduwd wordt. Zij verdienen veel meer steun omdat ze een grote schakel 
zijn in natuur, kwaliteit van voeding en gezondheid. 
 
Ons uitgangspunt is hier duidelijk: de overheid moet terug de dirigent worden voor eerlijk prijzen en 
voedselveiligheid. Overheid, durf structureel ingrijpen, pas de subsidies aan en geef meer ruimte aan 
kleinschaliger landbouw, aan de korte keten. Durf ook echt overheid te zijn en grijp in op de prijsvorming. Het is 
niet normaal dat boeren voor hun producten op de vrije markt vaak minder krijgen dan de productiekosten en 
warenhuizen de boeren drijven naar echte dumping prijzen. Iedereen geeft recht op een loon naar werken, ook 
onze boeren. Enkel een eerlijke vergoeding, een stop op de moordende prijzenslag voor voedsel zal de die Far 
West toestanden stoppen. 
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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. 
 
Als het makkelijk kan moet de overheid het niet ingewikkeld maken, is ons principe. We zien en horen dat ook in 
de landbouwadministratie de rompslomp nog heel groot is. Dat is jammer, een onnodige last en dat moet 
vereenvoudigd worden. We zijn voor administratieve vereenvoudiging en voorstander van duidelijke afspraken 
hier rond in het volgend regeerakkoord. 
 
De landbouwer heeft recht op rechtszekerheid net zoals de natuur en het landschap recht hebben op 
rechtszekerheid. We staan ook in de landbouwgebieden voor enorme uitdagingen inzake toekomst geven aan 
boeren die nog echt boer en geen industrie willen zijn, de biodiversiteit, de watervoorraden én het 
klimaatbeleid. Als boeren en maatschappelijke uitdagingen zich in een duurzaam beleid rond deze 4 punten niet 
vinden en oplossingen zoeken zal er van rechtszekerheid voor wie dan ook geen sprake zijn. 
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