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Op 23 februari kondigde de Vlaamse regering 
haar PAS-akkoord aan en bracht ze haar 
 conceptnota naar buiten. 

Wij beseffen dat we – net als andere sectoren 
– verdere inspanningen moeten leveren om de 
emissies te doen dalen. Landbouwers zullen 
daarbij antwoorden moeten zoeken en oplos-
singen moeten vinden, steeds rekening houdend 
met hun context (bedrijfsmodel, ligging, investe-
ringsmogelijkheden, toekomstpersplannen ...) 
en inspelend op de uitdagingen die daaruit voort-
vloeien. Het moeten in elk geval antwoorden en 
oplossingen zijn die ervoor zorgen dat de land-
bouw ook in de toekomst een sterke, duurzame 
en leefbare sector blijft.

Het mag duidelijk zijn dat het PAS-akkoord 
ervoor zorgt dat onze landbouwers zeer moeilijke 
tijden te wachten staan. In het PAS-akkoord 
zitten een aantal breekpunten die maken dat 
dit akkoord als een ware mokerslag voor onze 
familiale bedrijven en hun gezinnen wordt 
gezien. 

Ontbreken van enige socio-economische 
impactanalyse 
Het is hallucinant dat aan onze veehouderijen 
via zware reductiedoelen bijzonder zware 
 inspanningen worden gevraagd terwijl de socio- 
economische impact hiervan niet eens door-
gerekend werd. Bovendien ook niet voor de ganse 
keten. Begin vorig jaar verklaarde de regering 
nochtans om geen beslissing te nemen zonder 
deze socio-economische impactanalyse te 
 hebben. De regering vaart blijkbaar blind. 

Contractbreuk
Met het vervroegd sluiten van de rode bedrijven 
en het versneld terugdraaien van de ontheffing 
van nulbemesting in groene bestemmingen in 
beschermd natuurgebied, komt de regering terug 
op gemaakte afspraken. Bedrijven met geldige 
vergunningen – vaak al generaties lang aanwezig 
in het gebied – krijgen te horen dat ze veel sneller 
moeten stoppen dan hun vergunning toelaat. 
In de regio rond het Turnhouts Vennengebied 
zijn volgens het stikstofakkoord nog meer 
 inspanningen nodig en moet de komende 2 jaar 
uitgeklaard worden welke landbouw weg moet, 
en welke kan blijven. Bedrijven in de omgeving 
zitten dus in grote onzekerheid, ook al hebben ze 
een geldige vergunning en deden ze afgelopen 
jaren zware investeringen om milieuvriendelijker 
te produceren. Het is onaanvaardbaar dat een 
vergunning wordt stopgezet vóór het aflopen van 
de eindtermijn. De sector heeft juist nood aan 
een betrouwbare overheid als partner.

Geen doelstellingen op sectorniveau, 
geen ontwikkelruimte voor de blijvers 
Waar de sector nood aan heeft, zijn sectorale 
doelstellingen. Deze doelstellingen moeten 
vervolgens leiden tot brede maatregelenpakketten 
zodat elke landbouwer, ongeacht bedrijfsgrootte, 
vorm of verdienmodel, de mogelijkheid krijgt 
oplossingen te kiezen die passen binnen zijn 
bedrijfsvoering, bedrijfsmodel en toekomstvisie. 
De voorgestelde reductiedoelstellingen op 
 bedrijfs-, en stalniveau én de beperkte technisch 
toegelaten innovatieve technieken, duwen land-
bouwers in een beperkte keuzerichting, waar 
vaak een afbouw van hun dieren op bedrijfs-
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niveau ook noodzakelijk is. De huidige context 
belemmert vandaag dat nieuwe innovatieve 
technieken kunnen toegepast worden (geen 
beoordelingscommissie, geen duidelijke proce-
dure …). Bovendien kunnen zonder sector-
doelen, de bedrijven die beslissen om te stoppen, 
geen ontwikkelingskansen bieden voor de 
 blijvers.
 
Voor varkens en pluimvee is 60% reductie op 
stalniveau zeer moeilijk. Varkens- en pluimvee-
houders worden zo geduwd richting slechts één 
techniek die dit kan, namelijk luchtwassers. Deze 
is niet op alle bestaande stallen te implementeren. 

Voor varkens was de uitdrukkelijke vraag in het 
voorgestelde crisisplan varkens, dat de stopzetters 
die intekenen op de opkoopregeling, zouden 
gehonoreerd worden in de sectordoelstellingen, 
zodat de blijvers een deel ontlast konden worden. 
Wat vandaag voorligt, biedt geen enkele ontwik-
kelkans voor de blijvers. De sector zal hierdoor 
meer doen dan wat men ingeschreven heeft als 
doelstelling.  

Voor rundvee is wel een sectordoelstelling van 
15% emissiereductie maar er is ook een reductie-
doelstelling van 5% op stalniveau. Het is onduide-
lijk hoe men dit ziet en wat zal meetellen. Boven-
dien hangt er door een ingeschreven evaluatie 
van de sectordoelstelling in 2025 een zwaard 
van Damocles boven het hoofd van alle rundvee-
bedrijven, want dan kan nog een reductie van 
de veestapel per bedrijf verplicht worden.  

Onzekerheid voor Turnhouts Vennengebied
In 5 gebieden blijken de opgelegde generieke 
maatregelen nog onvoldoende en kunnen nog 
bijkomende maatregelen genomen worden die 

een impact op landbouw hebben. Zeker in het 
Turnhouts Vennengebied, met een bijkomende 
emissiereductiedoelstelling, is de impact én 
onzekerheid troef. Het gebied wordt twee jaar 
onder een stolp geplaatst. 

Ongelijke behandeling landbouw 
en industrie 
Het blijft bovendien hoogst onduidelijk of de 
overheid met dit akkoord ook een juridisch 
robuuste oplossing gevonden heeft die stand zal 
houden voor een rechtbank. Het onderscheid dat 
in de vergunningverlening gemaakt wordt tussen 
depositie vanuit industrie en depositie vanuit 
landbouw is immers noch wetenschappelijk, 
noch juridisch onderbouwd. Stikstof is stikstof. 

Streven we het juiste doel na? 
Daarbij is nog maar de vraag of Vlaanderen met 
dit akkoord ook effectief de vooropgestelde 
doelstelling zal bereiken, namelijk een goede 
staat van instandhouding van de natuur. Dit 
laatste is hoegenaamd niet zeker aangezien 
grondig ecologisch onderzoek ontbreekt. Boven-
dien wordt het buitenland niet gelijk mee in het 
bad genomen ondanks de grote bijdrage van 58%. 
Landbouw kan niet opdraaien voor de depositie 
vanuit het buitenland. 

Levenswerk is niet uit te drukken in geld 
Wat vandaag voorligt in de conceptnota bevat 
een heel aantal breekpunten. De onzekerheid 
voor onze sector blijft. Bovendien moet men 
goed beseffen dat het levenswerk van land-
bouwers en hun familie, vaak al generaties lang, 
niet zomaar is uit te drukken in geld. Flankerend 
beleid is zeker nodig, maar lost niet alles op. 
Achter alle cijfers staat een familiaal bedrijf, 
een gezin, een gezicht.  


