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1. Staan er in jullie partijprogramma standpunten m.b.t. de veehouderij en meer specifiek de pluimvee- en 
konijnenhouderij? 
 
Binnen ons globaal landbouwprogramma gaan wij niet specifiek in op de desiderata van de sector, maar dit 
betekent niet dat wij geen oog zouden hebben voor de desiderata en bezorgdheden van de sector.   
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2. Hoe ziet u de toekomst (ontwikkeling) van de intensieve pluimvee- en konijnenhouderij in Vlaanderen? 
 
Als Vlaams Belang gaan wij niet mee met de negatieve druk op de globale sector, o.a. de kritiek op de zgn. 
megastallen die volgens bv. Greenpeace veeteeltbedrijven zijn met een omzet van meer dan 500.000 euro per 
jaar. Hierbij wordt ook de schaalvergroting in de pluimveesector bekritiseerd. 
 
De sector heeft terecht berekend dat dit een volkomen verkeerd criterium is en dat het werkelijk inkomen van 
zo’n omzet veel minder is, waardoor er voor de pluimveehouders niet eens meer ruimte zou zijn om te 
investeren in milieuvriendelijke technieken. De sector beklemtoont zelfs dat schaalvergroting in de 
pluimveesector net de duurzaamheid in de hand werkt. De realiteit is dat zeker voor de pluimveesector er een 
permanente prijzenslag is in de warenhuizen en dat kleinschalige productie niet verder dan tot een nichemarkt 
kan leiden. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:danny_coulier@telenet.be
mailto:info@pluimvee.be
mailto:secretariaat@pluimvee.be


Adres voorzitter:               Adres adviseur:   Adres secretariaat - zetel:     

Danny Coulier              Martijn Chombaere   Jolien Lafaut        ON: BE 0463.941.397 

Gemeneweg 5               Keizerstraat 17B   Oostendsesteenweg 217A                    IBAN BE38 7370 0061 4072 

8691 Leisele               8700 Kanegem   8000 Brugge             BIC KREDBEBB 

Tel 0475/854205            Tel 0496/244954   Tel 0474/619808               

danny_coulier@telenet.be  info@pluimvee.be    secretariaat@pluimvee.be  

 
 

 
 
 
 
 

 
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.  
 
Ja,  zeker in het licht van de grote import van eieren in 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. 
 
De landbouwsector dient verder volop de kaart van techniek en innovatie te trekken. We willen geen afbouw 
van de Belgische productie. 
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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 Vlaams Belang vinden wij het zeer essentieel dat in agrarisch gebied de hoofdactiviteit landbouw moet zijn. 
Wie in agrarisch gebied woont moet hiermee rekening houden. Dit betekent natuurlijk niet dat illegale 
bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten. En vanzelfsprekend moet de milieuwetgeving (ook naar afstandsregels toe) 
worden gerespecteerd.  Het is juist dat die rechtszekerheid voor de landbouwactiviteiten echter onder 
toenemende druk staat. 
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