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Een duurzaam landbouwbeleid dat een transitie 

naar een agroecologische productie aanmoedigt 

De situatie van de Belgische boeren is alarmerend. Sinds 1980 verloor België 63% van zijn 

landbouwbedrijven1. De cijfers zijn nog dramatischer bij de jonge landbouwers, we gingen 

van 9830 boeren jonger dan 35 jaar in 1990, naar nog maar 2590 in 2007 (ofwel een 

vermindering van 73.7%)2. Anderzijds, ondanks het ontbreken van officiële cijfers, stelde de 

vakbonden van boeren ook een opmerkelijk gestegen aantal kleine boeren vast die 

zelfmoord plegen door de ondraaglijke schuldenlasten en de sociale uitsluiting. In deze 

context zullen enkele de grote, agro-industriële bedrijven er nog in slagen te overleven. 

Deze situatie is niet houdbaar en bedreigt de voedselzekerheid van de Belgische burgers. Het 

is dringend tijd om te kiezen voor een sterk landbouwbeleid gebaseerd op duurzame 

productiemethodes. Het landbouwbeleid zou in de eerste plaats de kleine boeren te hulp 

moeten komen, voornamelijk de jongeren, onze voedselafhankelijkheid moeten verminderen 

(voornamelijk deze van oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen), en steun moeten 

bieden aan de herlokalisering van onze productie- en consumptiesystemen. Tegelijkertijd 

moet België waken dat zijn landbouwbeleid geen negatieve effecten heeft op 

ontwikkelingslanden, in het bijzonder de impact van export op de lokale markten. 

 

FIAN Belgium vraagt :  

 De effectieve toepassing van een gerichte steun aan ambitieuze, kleine boeren 

die werken volgens agroecologische methoden, met korte keten en van wie 

productie bestemd is voor lokale consumptie.  

 De hervorming van het normatieve kader van Federaal Agentschap voor de 

veiligheid van de voedselketen (FAVV) opdat er beter rekening wordt gehouden 

met korte consumptieketens vergeleken met de grote distributie. 

 De verwezenlijking van een plan voor meer autonomie op vlak van voeding, 

voornamelijk door het stimuleren van de teelt van oliehoudende zaden en 

eiwithoudende gewassen, zowel als de rationalisatie van onze nationale 

consumptie van dierlijke proteïnen.  

                                                 
1 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, « Chiffres clés de l'agriculture en 2012 », 2012, 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR_A5_WEB_Landbouw_2012_tcm326-192178.pdf (geraadpleegd op 22/10/2013) 

2  Eurostat (geraadpleegd op 22/10/2013):  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tag00029&plugin=1 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/FR_A5_WEB_Landbouw_2012_tcm326-192178.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tag00029&plugin=1
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Vraag: Welke concrete maatregelen stelt u voor om een 

duurzaam landbouw- en voedselbeleid zonder negatieve impact 

op mensenrechten, samenlopend met de voedselsoevereiniteit 

van België en het aanmoedigen van kleine landbouwbedrijven? 

N-VA : N-VA pleit voor de diversifiëring van onze landbouwsector. Niet- rendabele 

bedrijven mogen niet langer ondersteund worden. Kleine, rendabele bedrijven 

kunnen blijven bestaan maar specialiseren en diversifiëren best hun activiteiten. 

Schaalvergroting biedt aan de andere kant kansen aan innovatie en maakt nieuwe 

investeringen rendabel. Deze evolutie biedt daarmee kansen aan zowel het 

individueel bedrijf als de bedrijfsclusters.  

Op Europees vlak pleit N-VA voor een meer doelgerichte steun met een eerlijke 

verdeling van de middelen onder de landbouwers. Dit betekent geen hectaresteun 

of steun op basis van historische referentie. N-VA wil daarom de directe 

steunmaatregelen geleidelijk afbouwen en meer middelen vrijmaken voor 

plattelandsontwikkeling waarbij prioritair wordt ingezet op innovatie, verdere 

professionalisering, duurzaamheid en de verbreding van de primaire sector. Richting 

2020 zal daarom gefaseerd 10% van de directe steun (pijler I) overgeheveld worden 

naar pijler II. 

De problematiek van de bio-energie moet met nuance worden bekeken. Zo is de 

belangrijkste oorzaak van de hoge landbouwprijzen de prijsevolutie van de fossiele 

energie, waarbij geopolitieke factoren een rol spelen. Ook andere elementen, zoals 

de keuze van teeltplannen, variabele oogstobrengsten en gebrek aan 

landbouwproductiecapaciteit, verstedelijking, grondstoppenspeculatie, de 

toenemende wereldbevolking, de stijgende koopkracht van de middenklasse in de 

opkomende economieën e.d. bepalen mee deze problematiek. 

 

Ook het type van grondstof speelt een rol. Het voorbeeld van de granen in 2013 

spreekt boekdelen: in Europa werd 3.5% (9.5 miljoen ton) van de totale 

graanproductie (276 miljoen ton) in marktjaar 2012-2013) gebruikt voor bio-

ethanolproductie. Dat is dus een beperkt aandeel. Ter vergelijking: de schommeling 

van de totale graanproductie was in 2012 en 2013 veel groter dan die 9.5 miljoen 

toen, meer bepaald: 276 miljoen ton in 2012 (EU27) tov 304 miljoen ton in 2013 (EU 

28), of een verschil van 28 miljoen ton, dus het drievoud van die 9.5 mlljoen ton voor 

bio-enthanolproductie. 

 

Dat neemt niet weg dat de Europese biobrandstoffenindustrie een belangrijke 

bijdrage zou kunnen leveren om te verhelpen aan het deficitair saldo van de EU 

voor plantaardige eiwitten en oliën door de productie van eiwitrijke 

nevenproducten ter vervanging van ingevoerde eiwitten. 

 

Dit gezegd zijnde wil Open Vld uiteraard voorkomen dat voedsel en brandstoffen 

elkaar beconcurreren. Gegeven de huidige situatie zijn de toekomstmogelijkheden 

voor biobrandstoffen die uit voedselgewassen worden geproduceerd beperkt, 
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bijvoorbeeld voor nichemarkten waar elektrische motoren niet mogelijk zijn (zoals de 

luchtvaart). De limiet van 6% voor het gebruik van biobrandstoffen afkomstig van 

voedingsgewassen wordt door Open Vld gesteund. 

 

Open VLD :  Het is nu eenmaal een gegeven dat er zich binnen de landbouw zowel 

een schaalvergroting van de bedrijven als een gebrek aan opvolging manifesteren. 

Bijgevolg krijgen we minder, maar grotere bedrijven, die overigens economisch 

sterker staan om te investeren in verduurzaming en vergroening. Dat mag 

bijvoorbeeld blijken uit het feit dat wel het aantal bedrijven met 1/3 is afgenomen 

(tot 25.982) en het landbouwareaal met 3% Een gemiddeld Vlaams landbouwbedrijf 

is 23.6 ha, in 1994 was dat 9.6 ha. Dit cijfer verbergt natuurlijk grote verschillen tussen 

subsectoren. Ter vergelijking: in de jongste EU-lidstaat Kroatië zijn er 190.000 

landbouwbedrijven met een gemiddelde grootte van 2.9 ha en een zeer lage 

productie.   

 

De indruk geven dat boeren zelfmoord plegen omwille van de economische 

factoren gaat kort door de bocht. Er zijn verschillende factoren die aanleiding geven 

tot wanhoopsdaden (ouderdom, vereenzaming, psychische problemen….), naast 

economische factoren. We moeten durven toegeven dat het algemene 

zelfmoordcijfer in België helaas erg hoog ligt. Het is met andere woorden geen 

gegeven dat per definitie gelinkt is aan de sector waarin men werkzaam is.  We 

willen de ernst allerminst minimaliseren, maar wel in haar juiste context plaatsen. U 

kent zonder twijfel ook de vzw Boeren op een Kruispunt, die bijstand biedt aan 

boeren met problemen. 

 

Onlangs verscheen een studie waaruit gebleken is dat Vlaanderen in een klassiek 

landbouwpatroon niet kan voldoen aan zijn eigen voedselvoorziening. Mede door 

onze zeer beperkte oppervlakte en hoge verstedelijkingsgraad is de landbouw in 

Vlaanderen zeer sterk gespecialiseerd én geïntensiveerd. Onze 

landbouwproducenten respecteren echter strenge eisen, niet in het minst op het 

vlak van voedselveiligheid. Zelfs in die mate dat we nagenoeg het meest veilige 

voedsel ter wereld produceren. Onze kwaliteitsproducten zijn niet toevallig gegeerd 

in het buitenland. Pro memorie: de eindproductiewaarde van onze landbouw 

bedraagt zowat 5.1 miljard euro per jaar, het handelsoverschot 3.1 miljard (waarvan 

ongeveer 85% in Vlaanderen gerealiseerd wordt).  

 

Dit betekent echter niet dat we ons zouden verzetten tegen een verhoging van het 

aandeel van biolandbouw en de uitbreiding van de werking van de korte keten. 

Integendeel, dit is één van de poten van het landbouwbeleid die moeten worden 

versterkt, maar het is een én-en-verhaal. Bovendien worden bioboeren door het 

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds gesteund. Overigens zou het vreemd zijn om de 

niet-bioboeren niet langer meer te steunen via het VLIF. Vandaag zijn de hoogste 

steunbedragen voorzien voor verduurzaming van de landbouw en de verbetering 

van het dierenwelzijn. Als dit zou wegvallen, zou met andere woorden de landbouw 

er in zijn geheel allerminst op vooruitgaan als we weten dat biolandbouw niet eens 
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1% van onze landbouw vertegenwoordigt en een overschakeling van traditionele 

naar biolandbouw meerdere jaren duurt. 

 

Wat de aandacht voor de kleine boeren betreft. Zoals eerder gezegd is het begrip 

‘klein’ relatief en door de jaren heen geëvolueerd. Maar bovenal is ons 

landbouwbeleid geënt op de familiale landbouw. Ook het nieuwe hervormde 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 wordt meer toegespitst op de 

kleinere boeren, o.a. door de plafonnering van de maximale subsidiebedragen tot 

300.000 euro per bedrijf, en meer in het bijzonder op starters. 

 

sp.a : sp.a benadert de landbouwer als een echte ondernemer, die terecht oog 

heeft voor economische rendabiliteit en innovatie. Toch moeten we ook vaststellen 

dat het beleid te weinig aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van de omgeving 

en een aantal lasten die met landbouw gepaard gaan. Denken we maar aan de 

impact op de waterkwaliteit of de verzuring en vermesting van de bodem. En 

nochtans heeft de landbouw nood aan een duidelijk milieubeleid. Want als het 

klimaat veranderd en oncontroleerbaar wordt, is het de landbouwsector die het 

eerste in de klappen zal delen. 

sp.a stelt concrete acties voor met het oog op het verduurzamen van de landbouw: 

 Europese middelen ter ondersteuning van de landbouwsector willen we 

ander oriënteren. In de eerste plaats willen we die ondernemingen sterker 

ondersteunen die er nood aan hebben. In de praktijk betekent dit dat minder 

middelen gericht worden op de grootschalige intensieve landbouwbedrijven 

en meer op startende en kleinschalige ondernemingen of ondernemingen in 

moeilijkheden. Ten tweede willen we dat sterkere voorwaarden inzake 

duurzaamheid gekoppeld worden aan de ontvangen ondersteuning. 

Concreet worden de middelen van het VLIF ingezet voor de afbouw van 

natuurlijk hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen, chemische meststoffen, 

pesticiden en water. 

 We bieden maximaal ontplooiingskansen aan duurzame vormen van 

landbouw. Biologische landbouw als uitgesproken voorbeeld hiervan. 

 sp.a wil de achterpoort in het mestdecreet die uitbreiding van de veestapel 

mogelijk maakt. Op die manier realiseren we een graduele afbouw van de 

veestapel en de geurhinder of fijnstofuitstoot die hiermee gepaard gaat. 

 Indien boeren bindende engagementen aangaan met betrekking tot de 

realisatie van natuur, zoals plasbermen of oeverzones in landbouwgebied 

komen ze in aanmerking voor soepelere bemestingsnormen. 

 sp.a wil het systeem van individuele beheersovereenkomsten voor het 

onderhoud van een gebied hervormen tot een systeem van collectieve, 

gebieds- en resultaatsgerichte beheersovereenkomsten met groepen van 

landbouwers en andere landgebruikers. Op die manier stimuleren we de 

samenwerking tussen landbouwers, natuurinstanties en andere stakeholders 

bij het beheer van een gebied. 


