KLEUR LANDELIJK
INSPIRATIE voor een ONDERNEMEND platteland

Verkiezingen 2019

Kleur jij mee
landelijk op 26 mei?
Beste leden
Eind vorig jaar lanceerde de Landelijke Beweging haar belangrijkste
vragen en eisen naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen van 26 mei 2019.
De enorme diversiteit van onze land- en tuinbouwbedrijven en het
actieve sociaalculturele weefsel op ons Vlaams platteland geven
letterlijk en figuurlijk kleur aan het platteland. Daarom gaven we onze
fiches de titel ‘Kleur landelijk, inspiratie voor een ondernemend platteland’. Ze zijn een uitnodiging aan de verschillende politieke niveaus
om ook hun beleid landelijk te kleuren en het belang van de land- en
tuinbouw en het platteland te erkennen in hun beleidsinitiatieven.
De afgelopen maanden heb ik als voorzitter van de Landelijke Beweging de voorzitters van de verschillende politieke partijen bezocht en
onze 31 inspiratiefiches overhandigd. We hebben ook verschillende
kandidaten aangesproken om onze standpunten mee te integreren in
hun programma en mee te nemen naar de onderhandelingstafel voor
de bespreking van de bestuursakkoorden.
Om jullie wegwijs maken in de standpunten van CD&V, Groen, N-VA,
Open VLD en SP.A hebben we deze bijlage ontwikkeld. Je vindt er de
antwoorden op dertig stellingen die we aan deze partijen voorgelegd
hebben. De stellingen en antwoorden zijn gegroepeerd in vier clusters:
land- en tuinbouw, omgeving, platteland, en mens en samenleving.
De rode draad doorheen onze stellingen is de vraag naar een volwaardig beleid voor het platteland met daarin voldoende ruimte én respect
voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers. Vlaanderen is stad én platteland. Het Vlaamse platteland is dynamisch en innovatief en verdient
een beleid dat het platteland op een evenwaardige manier versterkt en
uitbouwt, rekening houdend met die eigenheid en met de bewoners.
We hopen dat jullie via deze bijlage goed geïnformeerd zijn om een
keuze te maken in het stemhokje op 26 mei, zodat we in de toekomst
onze land- en tuinbouw en ons platteland kleur kunnen blijven geven.
Sonja De Becker, voorzitter Landelijke Beweging

VISIE van de LANDELIJKE BEWEGING

Vlaamse dossiers:
platteland
Het verstedelijkte Vlaanderen heeft nog heel wat
uitgesproken landelijke gebieden. Het platteland
en de landelijke gebieden hebben een
onvervangbare waarde op zich en vereisen een
specifiek en een gedifferentieerd beleid.
Belangrijke aandachtspunten zijn de fiscale
draagkracht van plattelandsgemeenten en de
leefbaarheid van het platteland in al zijn facetten.
Uitdagingen als mobiliteit, leefbaarheid en
dienstverlening op het platteland moeten specifiek
aangepakt worden.
Ontdek via vijf stellingen hoe de politieke partijen
kijken naar ons platteland.
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Vlaanderen garandeert ook op het
platteland de basisbereikbaarheid van
belangrijke regionale en lokale functies,
bij voorkeur via regulier openbaar
vervoer. Aanvullend wordt ‘vervoer op
maat’ uitgebouwd, met een afzonderlijk
budget van minimaal 150 miljoen euro.

Akkoord Het aanbod aan

Gemeenten worden niet verplicht te
fuseren, maar vrijwillige
samenwerking en vrijwillige fusies
krijgen verdere ondersteuning.

Akkoord De aanpak van

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord Groen verkiest een

Niet akkoord De omvor-

Niet akkoord De negatieve

openbaar vervoer is ondermaats. Om
mensen te verleiden om trein, bus of tram te
nemen moet meer geïnvesteerd worden. We
pleiten voor een aanbod op maat: snelle
verbindingen op drukke lijnen, aanvoerlijnen
die hierop aantakken. Er worden voldoende
middelen vrijgemaakt voor een kwaliteitsvol
vervoer op maat.

zwerfvuil vereist een waaier van
acties, waaronder sensibilisering en een
hoge pakkans en boetes. De verpakkingsproducenten zijn financieel verantwoordelijk
voor de ophaling en verwerking van hun
verpakkingen, ook van zwerfvuil. In de
nieuwe legislatuur kan een statiegeldsysteem ingevoerd worden.

ming naar basisbereikbaarheid is
voor ons een budgetneutrale operatie. De
Lijn hervormt, waardoor een deel van het
budget vrijkomt voor het vervoer op maat.

effecten van een statiegeldsysteem
wegen zwaarder door dan de potentiële
winsten wat zwerfvuil betreft. De administratieve en logistieke last zal leiden tot
hogere prijzen. We hebben een goed
systeem met de blauwe zak en moeten dat
uitbreiden.

Vervoerregio’s zullen vervoer op maat
organiseren. De budgetten zullen afhankelijk
zijn van de vraag en van het aanbod dat
bestaat op het kernnet en het aanvullend
net. Ook op het platteland is kwaliteitsvol
collectief vervoer belangrijk. De last mile kan
op meerdere manieren overbrugd worden,
van deelfiets tot OV-taxi.

Uiteraard sensibiliseren we, statiegeld is een
stok achter de deur. Ook ander zwerfvuil
moeten we aanpakken met een hogere
pakkans en boetes. Een nieuw systeem moet
beter zijn dan de blauwe pmd-zak. We
maken liefst afspraken met alle Belgische
regio’s. Statiegeld op blikjes betekent
ongemak voor mensen die geen zwerfvuil
creëren en recycleren.

Akkoord Degelijk openbaar

vervoer is een must op het platteland. De manier waarop dit de jongste jaren
afgebouwd werd, denk maar aan de
belbussen, is een ramp voor duizenden
mensen op het platteland. De volgende
regering moet werk maken van het herstel.
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De overheid dringt het zwerfvuil
daadwerkelijk terug, met naast een
verdere bewustmaking en
sensibilisering, de invoering van
statiegeld.

Akkoord

actief stimuleringsbeleid boven een
zuivere top-downverplichting. We stimuleren
actief fusies, zowel tussen kleinere
gemeenten onderling als van kleine
gemeenten met naburige centra.

Akkoord We zetten verder in

op het fuseren van gemeenten om te
komen tot grotere, professionelere lokale
besturen, die aan hun inwoners een betere
dienstverlening kunnen bieden. Dat gebeurt
liefst vrijwillig.

Akkoord Het is belangrijk dat

de bestuurskracht van gemeenten
versterkt wordt. Verplicht fuseren is
voorlopig een stap te ver. Het groeiend
aantal taken voor een gemeente maakt het
voor kleine gemeenten noodzakelijk om
meer samen te werken..

Akkoord Fusies zijn vrijwillig

en gebeuren op basis van objectieve
criteria zoals aantal inwoners, oppervlakte
en fiscale draagkracht. Ze volgen een
participatief traject, met oog voor de
gevoeligheden van de inwoners en de
specifieke lokale context.

De financiering van de gemeenten, met
voorop het Gemeentefonds, wordt
fundamenteel hervormd, met een
vermindering van de voorafname van
de grootsteden en een groter gewicht
voor de criteria van fiscale draagkracht
en open ruimte.

De provincies blijven bestaan als een
volwaardig bestuursniveau en krijgen
erkenning voor hun rol in het gebiedsgericht regionaal beleid en voor de
ondersteuning die ze bieden aan
gemeenten.

Akkoord We willen het

Akkoord

Akkoord Groen pleit voor een

Niet akkoord Groen wil de

Gemeentefonds hervormen. We
pleiten voor een rechtvaardigere verdeling
van de financiële middelen tussen de lokale
besturen. Het Gemeentefonds moet steden
en gemeenten die inzetten op open ruimte,
parken, bossen en weilanden meer belonen.
We pleiten niet voor een afbouw van de
voorafnames maar voor een bevriezing.

hervorming van het Gemeentefonds,
met twee grote uitgangspunten: solidariteit
tussen arme en rijke gemeenten, en
gemeenten belonen voor duurzame
ruimtelijke keuzes (behoud van open ruimte
en kernversterking).

Akkoord De financiering van

gemeenten is voor de N-VA een
belangrijk punt. Wij hebben altijd gepleit
voor het aanhouden van de groei van de
budgetten in het Gemeentefonds. Open
ruimte moet als factor belangrijker worden.

Niet akkoord Ook onze

steden staan voor heel wat uitdagingen. Het ligt dus moeilijk om gewoon
middelen bij hen weg te nemen. Open Vld wil
wel mee nadenken over een aanpassing van
de criteria om bepaalde doelstellingen, zoals
behoud van vrije ruimte, aan te moedigen.

Akkoord We willen een

investeringspact met de lokale
besturen, dat hen toelaat om de noodzakelijke investeringen te doen, zoals in de strijd
tegen klimaatverandering. De ambitie is om
het investeringsniveau op te trekken tot
meer dan 1% van het BBP.

provincies, intercommunales en
andere tussenstructuren vervangen door
één democratisch niveau van stads- en
streekgewesten. Als eerste stap worden de
samenwerkingsverbanden binnen één regio
beter gestroomlijnd. In tussentijd laten we
de provincies op een volwaardige manier
hun ondersteunende rol opnemen.

Niet akkoord De N-VA

blijft pleiten voor afschaffing van het
provinciale bestuursniveau. De overblijvende
bevoegdheden worden overgeheveld naar de
steden en gemeenten of, indien opportuun,
naar het Vlaamse niveau. We beogen
structurele regionale samenwerking van
gemeenten. Daar worden alle bevoegdheden
met een regionale problematiek aangepakt.

Niet akkoord Open Vld wil

minder overheid en structuren. De
taken van de provincie kunnen overgenomen
worden door de lokale besturen of door
Vlaanderen.

Akkoord
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Vlaamse dossiers:
mens en samenleving
Voor veel mensen vormt de maatschappelijke
omgeving die steeds verandert een grote uitdaging.
Vooral kinderen, ouderen en mensen die het
moeilijker hebben, verdienen bijzondere aandacht.
Steeds meer mensen dreigen te moeten afhaken. Het
is cruciaal dat de overheid en het middenveld de
handen in elkaar slaan om op zeer diverse vlakken
iedereen van onze samenleving te ondersteunen
volgens zijn of haar noden.
De Landelijke Beweging gelooft in een sterk
middenveld, gedragen door gevormde vrijwilligers,
die kunnen rekenen op voldoende erkenning en
ondersteuning.
Ontdek de mening van de politieke partijen over mens
en samenleving via vijf stellingen.
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De overheid moet gezinsopvang bij
onthaalouders meer promoten en
ondersteunen.

Akkoord De gezinsopvang

heeft een volwaardige plaats in het
kinderopvanglandschap. CD&V wil die
versterken, onder meer door de uitrol van
een werknemersstatuut voor onthaalouders
en een wettelijk ondersteuningskader voor
samenwerkende onthaalouders.

Akkoord Onthaalouders

hebben een heel onzeker statuut.
Dat maakt het moeilijk om in deze vorm een
leefbare kinderopvang op te zetten. De
overheid moet de omkadering versterken en
de regeldruk verminderen. Uiteraard is
kwaliteit belangrijk en moeten er regels zijn,
maar de slinger mag niet doorslaan.

Akkoord We moeten zorgen

Akkoord CD&V heeft een

conceptnota ingediend om de twee
aanpassingspremies op elkaar af te
stemmen. Daarnaast hebben we een
parlementair initiatief genomen om mobiele
mantelzorgwoningen mogelijk te maken
wanneer de woning zelf niet gemakkelijk
aangepast kan worden.

Akkoord Er zijn positieve

proefprojecten, maar het beleid
moet systematisch beter samenwerken. Een
betaalbare, geschikte woning vinden is vaak
het grootste knelpunt voor personen met
een handicap, mensen met een psychische
kwetsbaarheid, ouderen, jeugdhulpverlaters
… terwijl goede zorg onmogelijk is zonder
goede woning.

Akkoord Burgers hebben

Op basis van relevante werkervaring en
verworven competenties moeten
polyvalent verzorgenden in de thuiszorg geregulariseerd kunnen worden
tot zorgkundigen.

Niet akkoord Verzorgen-

den en zorgkundigen kunnen niet
zonder meer gelijkgesteld worden. Een vorm
van bijscholing is noodzakelijk, rekening
houdend met verworven competenties van
de verzorgende. Het moet dan gaan over
bewezen competenties. Alleen werkervaring
inbrengen is niet voldoende, aangezien de
bevoegdheden van beide groepen momenteel anders liggen.

Akkoord Er is een groot tekort

aan mensen in de zorg. Mensen die
in de zorg willen werken, moeten we
aanmoedigen. Uiteraard moet kwaliteit
vooropstaan. Mensen die competenties
missen, moeten de juiste opleidingen
krijgen, maar door verworven competenties
beter en sneller te erkennen, zullen we
meer mensen in de zorg krijgen.

Akkoord Dat moet kunnen als

voor voldoende, toegankelijke en
betaalbare kinderopvang, met een goed
evenwicht tussen de opvangtypes.

soms nood aan woonbegeleiding.
Daar komen wij aan tegemoet. Wij ondersteunen de samenwerking tussen onder
andere sociale huisvestingsmaatschappijen
en de welzijnspartners.

er een proef wordt afgenomen
waaruit afdoende blijkt dat de nodige
competenties aanwezig zijn.

We staan achter opvang bij (aangesloten én
zelfstandige) onthaalouders. We namen al
maatregelen (administratief vereenvoudigen,
overbodige verplichtingen schrappen,
onkostenvergoeding optrekken, capaciteit
verplaatsen naar diensten in andere regio’s).
Wel moet de grens tussen samenwerkende
onthaalouders en groepsopvang goed
bewaakt worden.

Een goede begeleiding bij de realisatie van
aanpassing van een woning is belangrijk. Wij
dringen aan op hergebruik van middelen
waar mogelijk (vb. een hellend vlak om een
gebouw binnen te rijden of te verlaten) en bij
de bouw van woningen preventief aandacht
voor het principe van levenslang wonen.

Open Vld is voorstander van het gebruik van
verworven competenties, aangevuld met
vormingsmodules waar er lacunes zijn, om
te komen tot de titel van zorgkundige. Een
regularisatie zonder bijkomende opleiding
lijkt ons niet realistisch, omdat we net
zorgkundigen bijkomende activiteiten willen
laten verrichten onder toezicht van een
verpleegkundige.

Akkoord Alle ouders hebben

recht op 1 dag gratis kinderopvang
per week vanaf het eerste levensjaar (na 6
maanden) en 2 dagen gratis kinderopvang in
het tweede levensjaar. We garanderen voor
elk kind een opvangplaats. We voorzien
daarvoor in 110.000 extra plaatsen tegen
2030.
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Over de beleidsdomeinen Wonen en
Welzijn heen, moet de overheid samenwerken om initiatieven te subsidiëren die
inzetten op de begeleiding tot effectieve
realisatie van aanpassingen van een
woning in functie van zorgnoden.

Akkoord

Akkoord

De overheid moet ‘Boeren op een
Kruispunt’ versterken in zijn werking
via structurele middelen.

Akkoord CD&V wil succes-

volle sociale instrumenten versterken. Zo moet de werking van ‘Boeren op een
Kruispunt’ structureel ondersteund worden.
Dat is belangrijk voor mensen en bedrijven
die het moeilijk hebben, maar ook voor
land- en tuinbouwers die zich willen
heroriënteren.

Akkoord ‘Boeren op een

kruispunt’ verdient structurele
middelen, maar op dit moment fungeert de
organisatie als een stoplap, die optreedt
wanneer de welzijnsnoden extreem hoog
zijn. Er moet daarom ook geïnvesteerd
worden om het welzijn van boeren structureel te verhogen.

Niet akkoord

Uiteraard
moeten we ‘Boeren op een Kruispunt ‘ blijven ondersteunen, maar de
middelen werden deze regeerperiode al
verhoogd.

‘Boeren op een Kruispunt’, dat schitterend
werk verricht, wordt voor 70% gefinancierd
met overheidsmiddelen, 15% door
landbouworganisaties, 10% door provincies
en 5% door giften. De vzw zegt wel zelf dat
ze niet goed georganiseerd is om in te gaan
op aanbiedingen voor projectfinanciering.
Het is aangewezen om dat te verhelpen.

Akkoord

Het sociaal-culturele jeugd- en
volwassenenwerk heeft nood aan
bijkomende middelen om de recente
zware inleveringen bij de bestaande
organisaties te compenseren en om
nieuwe organisaties toe te laten.

Akkoord Bijkomende

structurele middelen zijn noodzakelijk zodat ze een betekenisvolle rol kunnen
blijven spelen om de vele maatschappelijke
uitdagingen aan te gaan en hun aanbod
toegankelijk te houden. Bestaande organisaties mogen niet opdraaien voor nieuwe
erkenningen. Daarnaast zijn voldoende
projectsubsidies nodig als innovatief
zaaigeld.

Akkoord Het brede sociaal-

culturele werk moet zijn vrijplaats
behouden. Er is een toenemende instrumentalisering in de sector, waarbij de overheid
zich steeds meer mengt met de inhoudelijke
werking. Een open samenleving subsidieert
organisaties die zich kritisch uitlaten over de
overheid waar ze geld van krijgen.

Niet akkoord We werken

aan ons culturele zelfbewustzijn via
een sterk en divers cultuurlandschap, dat
ook in staat is zelf fondsen te werven. We
gaan bovendien de versnippering van het
landschap tegen en richten de middelen en
focus op hefboomprojecten die het verschil
maken.

Niet akkoord Er moet

onderscheid gemaakt worden tussen
jeugd- en volwassenenwerk. Het jeugdwerk
werd bij besparingen grotendeels ontzien.
De sectordecreten werden daarnaast
ge-updatet, waardoor organisaties minder
hoeven te vrezen dat werkingsmiddelen
zullen dalen. Daarnaast stimuleren we de
zoektocht van organisaties naar alternatieve
financiering.

Akkoord
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Vlaamse dossiers:
omgeving
Vlaamse land- en tuinbouwers werken in een
verstedelijkte context, met allerhande activiteiten
op het platteland. Deze unieke situatie maakt het
onze land- en tuinbouwbedrijven lastig, maar
schept ook bijkomende verwachtingen op het vlak
van milieu, natuur en landschap. In al zijn
diversiteit spant de sector zich dag in dag uit in
om te verduurzamen. Vertrekkend vanuit
economische duurzaamheid heeft de sector
aandacht voor ecologische en sociale
duurzaamheid.
Ontdek via tien stellingen welke standpunten de
politieke partijen innemen over omgeving.
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Zonnepanelen horen thuis op daken en
niet op landbouwgrond.

Akkoord Niet elk landschap

Akkoord

Akkoord

Niet akkoord Net in het

heeft de draagkracht voor grootschalige zonneparken, zonder dat dit ten
koste gaat van de ruimtelijke en ecologische
draagkracht. Daarom willen we in de eerste
plaats het grote potentieel aan dakoppervlakte benutten.

Akkoord Landbouwgrond

moet in de eerste plaats dienen voor
landbouw.

Een landbouwer moet vooral zelf kunnen
kiezen, maar zonnepanelen horen in de
eerste plaats thuis op de daken van
gebouwen. We zien landbouwbedrijven als
potentiële energieproducenten.
Landbouwers krijgen een renteloze lening
als ze een asbestdak verwijderen om
zonnepanelen te installeren. Ook projecten
van zonnedelen kunnen hierin kaderen.

Niet akkoord We wensen

het potentieel van zonnepanelen op
daken maximaal te gebruiken. Hier liggen
net nog grote mogelijkheden bij veel
landbouwgebouwen. We wensen geen
absoluut verbod van zonnepanelen op
landbouwgrond. Dit hangt af van de situatie
ter plaatse, of de landbouwer mee het
initiatief neemt en de gevolgen/effecten op
de omgeving.
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Bij de omzetting van Europese
regelgeving moet Vlaanderen
vermijden striktere regels voor te
schrijven dan Europa, bijvoorbeeld
over omgeving, dierenwelzijn en
voedselveiligheid (no gold plating).

dichtbevolkte en versnipperde
Vlaanderen kan het nodig zijn om in functie
van volksgezondheid strenger te zijn dan
Europa. Naast elke akker en stal staan
immers woonzones.

Ook wij gaan uit van dit principe, maar er
kunnen economische (bv. innovatie,
technologische voorsprong), milieukundige
en ethische (bv. dierenwelzijn) redenen zijn
om toch meer te doen. Ook uitholling van
Europese milieuregels bij de omzetting naar
Vlaamse regels moeten we vermijden.

Akkoord We kunnen wel

ambitieuzere voorschriften
vooropstellen wanneer de betrokken sector
zich hierin kan vinden, bijvoorbeeld omdat er
zich kansen voordoen om voor het afgeleverde product een economische meerwaarde te creëren.

Niet akkoord

Vlaanderen
is zo volgebouwd en dooraderd van
wegen en lintbebouwing dat er soms
specifieke regels voor Vlaanderen ingevoerd
moeten worden.

Het beleid moet ervoor zorgen dat bij
waterschaarste de land- en tuinbouw
ook over water beschikt en voorgaat op
natuur en recreatie.

Akkoord Door bufferbekkens

aan te leggen kunnen we oppervlaktewater opvangen bij een neerslagoverschot.
Deze bijkomende watervoorraden kunnen in
droge periodes ingezet worden voor irrigatie.
Recreatie is hier secundair t.a.v. voedselproductie. Er moet wel steeds gezocht worden
naar een verdedigbaar evenwicht tussen
waterextractie en schade aan de natuur.

Als bossen in landbouwgebied
behouden moeten blijven vanwege hun
ecologische waarde, dan krijgen ze een
planologische bestemming natuur of
bos.

Akkoord Indien bossen in

landbouwgbied van grote ecologische waarde zijn en voldoende oppervlakte
bestrijken, moeten ze planologisch de
bestemming natuur of bos krijgen.

Om de creatie van biodiversiteit door
land- en tuinbouw in het agrarisch
gebied te stimuleren, krijgt deze
natuur een apart statuut zodat
negatieve gevolgen voor de
vergunningverlening enz. vermeden
worden.

Akkoord Het principe van

‘tijdelijke natuur’ kan ook voor
agrarisch gebied uitgewerkt worden.

Niet akkoord De beste

Akkoord

Niet akkoord

Akkoord Het uitgangspunt

Akkoord Het uitgangspunt

Niet akkoord We zijn

bescherming tegen de gevolgen van
klimaatverandering is een robuuste,
klimaatbestendige landbouw. De overheid
kan boeren ondersteunen om de bedrijfsvoering aan te passen en te voorzien in robuuste
waterbuffering. Maar landbouwers kunnen
geen voorrang krijgen op natuur om de
bodem leeg te zuigen.

van een klimaatbestendig, samenhangend waterbeleid is dat sectoren
maximaal doordacht omgaan met water en
vooral zo veel mogelijk water bijhouden.
Voorrangsregels bij tekorten moeten gebied
per gebied vastgesteld worden.

Niet akkoord Het beleid

moet vooral structurele maatregelen
nemen ten voordele van iedereen, zoals
bufferbekkens. Via het VLIF krijgen
landbouwers al extra middelen om proactief
in te spelen op rationeel waterbeheer en
-gebruik. Dat moedigen we verder aan, zodat
de sector onafhankelijker staat tegenover
wat in andere sectoren gebeurt.

Niet akkoord Als het

water (bijna) op is, is het op. Dat
heeft gevolgen voor de landbouw, maar ook
voor de natuur. In de kustzone loert
bijvoorbeeld het gevaar van verzilting. Dat
zou een ramp zijn voor onder meer de
landbouw. We steunen in deze het beleid van
de West-Vlaamse provinciegouverneur.

moet zijn dat de bestemming
overeenkomt met het gebruik, zeker wat de
grotere bossen betreft. Kleinere bossen
daarentegen maken integraal deel uit van
ons agrarisch cultuurlandschap en moeten
ook in agrarische bestemmingen kunnen.

Akkoord Het kan niet dat

bepaalde stukken ingekleurd zijn als
bos en in feite niet bebost zijn. Ook het
omgekeerde geldt dan.

Akkoord

voorstander van een specifieke
vergunningenaanpak voor tijdelijke natuur
op nieuwe bedrijventerreinen. We zien
momenteel niet de meerwaarde van een
gelijkaardig systeem in agrarisch gebied.
Landbouwers hebben toegang tot een
systeem van vergoedingen via beheerovereenkomsten om tijdelijke natuur te creëren.

Niet akkoord De juridische

gevolgen van die aparte status zijn
niet helemaal duidelijk.

Niet akkoord Deze stelling

is te vatbaar voor veel interpretaties.
Sp.a pleit voor een Marshallplan voor onze
biodiversiteit in heel Vlaanderen. Om de
landbouwers te laten meewerken pleiten wij
voor steun voor investeringen, ingrepen,
onderzoek en begeleiding via de overheid.
Het VLIF moet daarom geheroriënteerd
worden naar een transitiefonds.
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De doelstellingen geformuleerd voor
landbouw in het Vlaams Klimaatplan
(26% reductie van broeikasgassen
tegen 2030 t.o.v. 2005) zijn voldoende
ambitieus.

Landbouwers die in hun uitbating of
ontwikkeling getroffen worden door
omgevingsbeleid hebben recht op een
flankerend beleid met vlotte procedures en correcte schadevergoedingen,
waarvoor voldoende middelen uitgetrokken worden.

Ecosysteemdiensten (koolstofopslag,
landschapsbeheer, beheerovereenkomsten, klimaatmaatregelen …)
worden meer en beter vergoed dan
alleen de compensatie voor het
geleden opbrengstverlies en zorgen zo
voor een inkomen.

Akkoord

Akkoord

Niet akkoord Ook de

Akkoord Landbouwfuncties

Akkoord Deze middelen

Akkoord

Niet akkoord

Akkoord Wanneer landbouw-

Akkoord We hervormen het

Akkoord We maken

landbouw zal in het volgende
decennium grotere inspanningen moeten
leveren om zijn klimaatimpact te verminderen zodat de uitstoot in lijn is met het
internationale klimaatakkoord van Parijs en
de conclusies van het IPCC.

Akkoord Aangezien de

broeikasgasuitstoot van de landbouw
in de periode 2005-2017 nog niet gedaald is,
is een daling met 26% tegen 2030 ambitieus.
Maar belangrijk is dat ze gerealiseerd wordt.
Dat zal een omslag vergen in landgebruik, in
teelt- en productiewijzen en in de
veehouderij.

De doelstellingen zijn ambitieus. Of ze
volstaan, zal o.a. afhangen van Europa.
Indien de feedback negatief is, moet
bijgestuurd worden. De lasten moeten dan
over alle sectoren verdeeld worden, rekening
houdend met inspanningen in het verleden
en aangegane engagementen. Dat laatste
speelt in het voordeel van de landbouw.

Niet akkoord We hebben

geen keuze: we moeten de veestapel
afbouwen om de klimaatdoelstellingen te
halen, want dieren hebben biologische
grenzen. Koeien zullen altijd methaan
produceren. Dat moet wel sociaal verantwoord gebeuren, met een langetermijnplan.
Dat zal trouwens de broeikasgasuitstoot én
de volledige milieu-impact van de landbouw
drastisch doen dalen.

staan onder druk. Het regelgevend
kader voor zonevreemdheid moet zo
aangepast worden dat zone-eigen functies
voorrang krijgen. Zonevreemdheid wordt de
uitzondering.

Akkoord Nieuwe landbouw-

ondernemingen ontwikkelen hun
activiteiten maximaal op bestaande
landbouwsites. Zonevreemde activiteiten
weren we.

Niet akkoord

Het spreekt
voor zich dat we een voldoende
landbouwareaal willen bewaren, maar
binnen het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen wordt geopteerd voor multifunctioneel ruimtegebruik. Daar kan ook de
landbouw voordeel bij doen. Overigens
zullen landbouwbedrijven ook leeg komen te
staan door de afname van het aantal boeren.

Niet akkoord

Dit is te
vatbaar voor interpretaties. In het
kader van de betonrem is het niet wenselijk
dat nieuwe landbouwgebouwen nieuwe open
ruimte innemen, terwijl zoveel landbouwbedrijven vrijkomen. Welke zonevreemde
activiteiten worden hier bedoeld? Zachte
recreatie en natuurlijk herstel van waterlopen kan voor ons bv. perfect in agrarisch
gebied.

worden gefinancierd uit de landbouwbudgetten.

bedrijven met ingrijpende nieuwe
milieuregels geconfronteerd worden, moet
nagegaan worden welk flankerend beleid
nodig is. Uitdovende activiteiten maar een
correcte financiële vergoeding, of het
ondersteunen van omschakeling kunnen
evenwaardige beleidsalternatieven zijn.

Akkoord Het IHD-verhaal voor

de rode en oranje bedrijven heeft dit
voldoende aangetoond.

Akkoord Een landbouwer

heeft daar recht op, net zoals
iedereen die in zijn inkomen en zijn
werkzekerheid getroffen wordt door een
overheidsbeslissing.

Akkoord Steun voor agro-

Het opzetten van een Vlaamse
grondenbank om de prijs te reguleren
is geen oplossing voor de steeds
duurder wordende landbouwgrond.

Akkoord Het maatregelen-

pakket van het Nationaal Energie- en
Klimaatplan 2021-2030 zijn ambitieus, om in
2030 te voldoen aan de Europese doelstellingen. Indien Europa ons een hogere
doelstelling oplegt, zal elke sector – dus ook
de landbouw – moeten bekijken welke extra
inspanningen mogelijk zijn.
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In het agrarisch gebied is de zoneeigen activiteit het belangrijkst.
Nieuwe en bestaande bedrijven kunnen
zich ontwikkelen en zonevreemde
activiteiten worden geweerd binnen de
vergunningverlening.

milieumaatregelen maakt deel uit
van het verdienmodel van land- en tuinbouwers en draagt zo bij aan een volwaardig
inkomen. Extra inspanningen voor milieu en
klimaat kunnen alleen als de land- en
tuinbouwer daarvoor de financiële ademruimte heeft.

GLB zodat de lidstaten gerichter
middelen kunnen inzetten voor het ondersteunen van deze publieke diensten.
Uiteraard vergoeden we geen inspanningen
of diensten die wettelijk verplicht zijn.

Akkoord Landbouw is een

deel van de oplossing van de
klimaatproblematiek. Ecosysteemdiensten
die hieraan bijdragen, moeten in de mate
van het mogelijke correct vergoed worden.

Akkoord De landbouwer moet

beloond worden voor de diensten die
hij levert. Zo kunnen ook heel wat bedrijven
leefbaarder worden. Natuur, landschap en
het klimaatbeleid varen er goed bij.

Akkoord De vrije markt

verander je niet zomaar. De
belangrijkste voorwaarde voor een gezonde
grondmarkt, is een correcte prijs voor de
landbouwer. Een hervorming van de
pachtwet is hiervoor noodzakelijk. Binnen de
landbouwsector moet ook meer samengewerkt worden. De handel en verwerkende
industrie moeten hun verantwoordelijkheid
durven opnemen.

een duidelijke keuze voor een
transparante werking van de markt voor
landbouwgronden, en voor schriftelijke
(pacht)overeenkomsten.

Akkoord We hechten groot

belang aan een transparante markt.
Aangezien twee derde van de Vlaamse
landbouwgrond gepacht wordt, is ook de
modernisering van de pachtwet een must.

Niet akkoord De overheid

moet instrumenten hebben om in te
grijpen in de handel van landbouwgrond.
Massale opkoop van landbouwgrond door
grote concerns moet verboden worden. Net
als in Frankrijk hebben wij een sterk
regulerende overheid nodig.

Kleur landelijk •
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Vlaamse dossiers:
Land- en Tuinbouw
De Vlaamse land- en tuinbouw staat als
voedselproducent voor enorme uitdagingen, op
bedrijfseconomisch zowel als maatschappelijk
vlak. Het nieuw gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB), dat na 2020 regionaal
ingevuld wordt, zal daarop een grote impact
hebben. Maar ook de nieuwe opdrachten die de
maatschappij de sector toeschuift, zullen hun
stempel drukken. De diversiteit van de Vlaamse
land- en tuinbouw is een grote troef en maakt
maatwerk absoluut noodzakelijk.
Ontdek via tien stellingen hoe de politieke partijen
denken over land- en tuinbouw.

18 • Kleur landelijk
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De pachtwet is dringend aan
herziening toe. De pachter moet steeds
de teeltvrijheid (vrijheid van
exploitatie) kunnen behouden.

Akkoord De pachtwetgeving

Akkoord We kiezen voor

moet bijgestuurd worden op een
manier die het aantrekkelijker maakt voor
eigenaars om gronden tegen aanvaardbare
prijzen langdurig ter beschikking te stellen
van pachters. Natuurlijk wenst CD&V dat de
pachter teeltvrijheid behoudt op het
gepachte goed.

ondernemerschap en keuzevrijheid,
niet voor een centraal opgelegd land- en
tuinbouwmodel. CD&V wil blijven inzetten op
export van landbouw- en voedingsproducten,
onder meer via VLAM en Flanders Investment & Trade (FIT).

Niet akkoord De pachtwet

Akkoord Groen kiest voor een

is dringend aan herziening toe. Maar
de pachtwetgeving moet het mogelijk maken
voor pachters en verpachters om vrij te
onderhandelen over ecologische clausules
in het pachtcontract.

De pachtwet is dringend aan herziening toe,
zodat er een correct evenwicht komt tussen
de rechten en plichten van de grondeigenaar
en de pachter. Wij willen het mogelijk maken
dat de verpachter bepaalde eisen oplegt, bv.
bioteelt.

Akkoord Een landbouwer
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De Vlaamse land- en tuinbouw is
geschikt om aan de behoeften van een
groeiende Europese markt te kunnen
voldoen. Vanwege de toegevoegde
waarde moet de sector ook
exportgericht blijven handelen.

strategie van regionale meerwaarderealisatie. Van Amsterdam tot Londen, van
Frankfurt tot Parijs kunnen onze boeren
hofleverancier zijn van gezonde en duurzame producten voor 100 miljoen consumenten. Een exportstrategie naar verre
markten kan alleen voor producten die uniek
zijn in smaak en kwaliteit, niet voor
bulkproducten.

Akkoord Onze Vlaamse

producten zijn gegeerd in binnen- en
buitenland vanwege hun kwaliteit. Onze
Vlaamse land- en tuinbouwers zijn echte
ondernemers, die hun blik terecht ook naar
de buitenlandse markten richten.

Akkoord We exporteren de

De intensieve veehouderij is ook in de
toekomst een onderdeel van onze
land- en tuinbouw. Ze kan immers
zorgen voor betaalbaar voedsel met
een kleinere ecologische voetafdruk
per geproduceerde eenheid.

Akkoord Onze landbouwers

produceren vlees met een koolstofvoetafdruk die tot twee derde lager ligt dan
in andere landen. Een opgelegde afbouw van
de veestapel heeft geen nut als de vraag niet
mee daalt, anders verschuift de productie –
en de bijbehorende uitstoot – gewoon naar
het buitenland. De sector moet zich wel
blijven inspannen om de uitstoot nog verder
te beperken.

Niet akkoord Dit is een

suggestieve vraag. Groen kiest voor
een integraal landbouwbeleid. Voor ons is
duurzaamheid niet te reduceren tot één
indicator. Duurzaamheid gaat in de eerste
plaats over de integratie van het bedrijf in
zijn omgeving. De veestapel moet krimpen
om de absolute milieudruk te verlagen.

Akkoord De overheid moet

een kader scheppen waarbinnen de
landbouw kan fungeren, niet vooraf bepaalde
takken uitsluiten. Ook kleinschalige
landbouw moet de nodige ruimte krijgen.

Akkoord We beogen geen

moet op grond van zijn specifieke
businessmodel zelf kunnen bepalen op
welke manier en met welke teelten hij
gepachte gronden bewerkt.

meeste producten naar buurlanden.
Brussel-Amsterdam (200 km) is export,
Lille-Marseille (1000 km) is binnenlandse
handel. Het begrip export is dus relatief.
Daarnaast steunen we de uitbouw van de
korte keten en zelfvermarkting. Ons land
voert trouwens veel bioproducten in omdat
het binnenlandse aanbod kleiner is dan de
vraag.

schaalvergroting maar schaalverandering. Productie opdrijven is niet het doel,
wel dat de boer een businessmodel op maat
ontwikkelt voor een leefbaar bedrijfsinkomen. We sluiten een intensief model niet uit,
weliswaar rekening houdend met geldende
voorschriften inzake vergroening, verduurzaming en dierenwelzijn.

Sp.a is niet tegen een herziening van de
pachtwet, die de landbouwer moet
beschermen. Vrijheid van exploitatie kan
mits men maximaal rekening houdt met de
waarden en noden van natuur en landschap.

Vlaanderen is te klein en de milieudruk van
de sector is nu al veel te groot om de
veestapel te laten toenemen voor de export.
De Vlaamse land- en tuinbouw moet zich
veeleer richten op innovatie en
specialisaties. Veel inzetten op export maakt
de bedrijven zeer kwetsbaar, cfr. de boycot
van Rusland en de gevolgen voor onze
fruit- en varkensboeren.

Deze omschrijving is vatbaar voor meerdere
interpretaties. We verwijzen naar ons
antwoord over reductie van de veestapel.

Het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) moet
voornamelijk een economische focus
hebben. De middelen in pijler 1 worden
daarom niet afgebouwd.

Akkoord Europa moet het

GLB-budget behouden in het
meerjarig financieel kader. Steun voor
agromilieumaatregelen hoort mee in het
verdienmodel van de land- en tuinbouwer en
draagt bij aan een volwaardig inkomen. Extra
inspanningen voor milieu en klimaat kunnen
alleen als de land- en tuinbouwer daarvoor
financiële ruimte heeft.

Niet akkoord Groen wil

niet raken aan het landbouwbudget,
maar het heroriënteren. De inkomenssteun
zetten we deels in voor het leveren van
blauw-groene diensten. Pure productielandbouw blijft mogelijk, maar moet kunnen
zonder steun. De plattelandsontwikkelingssteun heroriënteren we voor boeren die hun
bedrijf echt duurzaam willen omschakelen.

Niet akkoord

Als sociaal
beleidsinstrument is de Europese
directe inkomenssteun ontoereikend.
Lidstaten zouden zelf veel preciezer sociale
steun kunnen verlenen die wel effectief is.
We subsidiëren landbouwbedrijven
resultaatgericht voor de publieke diensten
die ze leveren.

Niet akkoord Door hun

koppeling aan verduurzaming
hebben middelen van pijler 1 allang niet
meer exclusief een economische focus. Het
nieuwe GLB moet meer gericht zijn op een
betere leefbaarheid van onze landbouwbedrijven. Dit sluit een (geleidelijke) verschuiving van middelen tussen pijler 1 en 2 niet
uit, bv. voor risicobeheersing en diversificatie.

Niet akkoord De middelen

moeten meer gebruikt worden om
mee te werken aan het herstel van de
biodiversiteit, het streven naar een gifvrije
landbouw en steun aan landbouwers in een
transitie naar meer duurzaamheid inzake
leefbaarheid zowel als natuur en leefmilieu.

Er is voldoende regelgeving inzake
dierenwelzijn (dierenwelzijnswet,
lastenboeken ...). Een grondwettelijke
bescherming van de rechten van dieren
is daarom niet nodig.

Akkoord Wij vinden dieren-

welzijn belangrijk en willen het sterk
verankeren in het decreet rond dierenwelzijn. Dieren mogen niet nutteloos omkomen,
verminkt worden of gehouden worden in
omstandigheden die tot gestoord gedrag
leiden. Deze wetgeving moet sterker
gecontroleerd en gehandhaafd worden. In
die zin is een grondwettelijke verankering
niet de prioriteit.

Niet akkoord Industriële

productie van vlees leidt tot
systematische schending van dierenrechten.
Elk jaar worden 2 miljoen biggen onverdoofd
gecastreerd en 15 miljoen mannelijke
kuikens verhakseld. Elke dag worden
staarten gecoupeerd, hoorns weggebrand en
tanden geknipt. Voor Groen zijn dierenwelzijn en dierenrechten een prioriteit, ook voor
landbouwdieren.

Niet akkoord Qua

dierenwelzijn hebben we de eerste
stappen gezet, maar er is nog te veel
dierenleed. Steeds in overleg met alle
betrokken spelers zetten we verdere stappen
om het dierenwelzijn te vergroten. Ook
landbouwers geven om hun dieren.

Een grondwettelijke bescherming van
dierenrechten staat los van het aantal
regels. We geven de voorkeur aan een gelijk
speelveld op Europees niveau, maar willen
waar mogelijk en wenselijk zoeken naar
ambitieuzere regelgeving, in overleg met de
sector en rekening houdend met de
financiële implicaties en businesskansen.

Niet akkoord Sp.a is er

voorstander van om de bescherming
van dieren met een gevoelsvermogen in de
grondwet op te nemen. Dierenmishandeling
moet leiden tot schorsing van de vergunning
en strafrechtelijke vervolging. We willen een
verbod op het vernietigen van eendagskuikens en op Europees niveau dierentransporten van maximaal 8 uur.
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Voor de toekomst van de landbouw in
Vlaanderen moet de veestapel
gereduceerd worden.

Niet akkoord Onze

landbouwers produceren vlees met
een koolstofvoetafdruk die tot twee derde
lager ligt dan in andere landen. Een
opgelegde afbouw van de veestapel heeft
geen nut als de vraag niet mee daalt, anders
verschuift de productie – en de bijbehorende
uitstoot – gewoon naar het buitenland. De
sector moet zich wel blijven inspannen om
de uitstoot nog verder te beperken.

Akkoord Vlaanderen

produceert 10x meer vlees dan nodig
is voor de eigen voedselbehoefte. Een te
sterke focus op groei volgens de logica van
‘meer met minder’ zal het einde betekenen
van de onafhankelijke landbouw in Vlaanderen. Tegelijkertijd zijn de schaduwkosten
voor de maatschappij enorm hoog.

Niet akkoord We willen

niet actief maatregelen nemen om
de veestapel te reduceren. We zetten in op
innovatie om broeikasgassen te reduceren.

Open Vld debatteert over landbouw en
klimaat niet op basis van symbooldossiers.
Veel hangt af van wetenschappelijke
evoluties, zoals aangepaste voeding die de
uitstoot bij runderen vermindert. De
veestapel in de vleesveehouderij neemt
trouwens al af. De gemiddelde
rundveehouder is ouder dan 60. Dat kan een
natuurlijke afbouw tot gevolg hebben.

Akkoord Sp.a is voorstander

van een warme sanering, dus met
sociaal correcte vergoedingen, en een
afbouw van de industriële veehouderij door
een bouwstop voor te grote varkens-,
kippen- en kalkoenstallen. Nieuwe stallen
kunnen pas gebouwd worden als elders
stalruimte verdwijnt.
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Met een wettelijk kader maakt de
overheid het mogelijk dat
arbeidskrachten flexibel ingezet
worden.

Akkoord De wet ‘Wendbaar en

werkbaar werk’ creëerde een nieuw
kader, dat flexibelere inzet van arbeidskrachten mogelijk maakt. We stimuleren
deze nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij de implementatie zowel als de
evaluatie is de rol van de sociale partners
cruciaal. Daarnaast behouden we de
bijzondere regelingen voor seizoenarbeid.

Pensioentrekkende landbouwers en
sofaboeren verdienen geen steun uit
het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB).

Akkoord De ondersteuning uit

het GLB moet in eerste instantie
focussen op beroepslandbouwers (échte,
actieve landbouwers). We stimuleren de
generatiewissel zo veel mogelijk en hebben
bijzondere aandacht voor jonge landbouwers.

Akkoord Groen wil flexibiliteit

Akkoord

Akkoord Een flexibelere

Akkoord De middelen moeten

op mensenmaat voor iedereen, niet
alleen voor wie terugkomt uit ziekte of een
functiebeperking heeft. Alle werknemers
krijgen een job in lijn met hun werkvermogen. Voor de ene zal dit een job zijn met
meer uitdaging, voor een andere een kortere
werkweek. Redelijke aanpassingen
doorvoeren voor wie dat nodig heeft, is
evident.

arbeidsmarkt kan ook in de
landbouwsector een win-winsituatie
betekenen.

Akkoord Er bestaan al diverse

maatregelen die flexibele inzet van
arbeidskrachten in de land- en tuinbouw
mogelijk maken (seizoenarbeid, wijkwerken,
PWA’ers uit het Waalse gewest …).

Niet akkoord De omschrij-

ving dat arbeidskrachten flexibel
ingezet moeten worden is voor veel te veel
interpretaties vatbaar. We zijn er voorstander van dat de landbouwsector hierover
overlegt met de vakbonden.

vooral focussen op de actieve
landbouwers, die via hun werkzaamheden
bijdragen aan het algemeen maatschappelijk belang.

Het is wenselijk dat vanuit
beleidsperspectief het GLB-geld maximaal
naar actieve boeren gaat, met bijzondere
aandacht voor jongeren en starters. Op basis
van het non-discriminatiebeginsel is het wel
niet altijd mogelijk om pensioenboeren uit te
sluiten.

Akkoord

Het onbelast bijverdienen wordt
herbekeken omdat het
vrijwilligerswerk dreigt te verglijden in
een vorm van betaalde activiteit en
omdat deze maatregel leidt tot
oneerlijke concurrentie.

Landbouw en voedsel vormen geen
pasmunt bij het handelsbeleid. De
Europese hogere standaarden voor
milieu, voedselveiligheid en
dierenwelzijn worden verankerd in
handelsakkoorden, zodat
geïmporteerde voedingsmiddelen aan
dezelfde strenge eisen voldoen.

Akkoord CD&V wil de nieuwe

Akkoord Europese handels-

regelingen rond onbelast bijverdienen grondig evalueren en waar nodig
bijsturen. De meerwaarde van het vrijwilligerswerk in de samenleving staat buiten
kijf.

akkoorden bieden ons de mogelijkheid om de standaarden van wereldwijd
handelsverkeer mee te bepalen en mogen
geen afbreuk doen aan onze hoge sociale,
ecologische en democratische normen en
verworvenheden.

Akkoord We schaffen deze

Akkoord

Akkoord Het onbelast

Akkoord We zijn voor

koterij van het onbelast bijverdienen
af en behandelen deze inkomsten als
normaal loon. Zo wordt iedere belastingbetaler gelijk behandeld. Dit is een uitholling
van ons sociaal systeem en oneerlijke
concurrentie voor zelfstandigen in hoofd- of
bijberoep.

bijverdienen wordt geëvalueerd.

Niet akkoord Onbelast

bijverdienen staat los van vrijwilligerswerk. Ook de landbouw kan trouwens
extra arbeidskrachten flexibel en betaalbaar
inzetten. Dat is voor de sector een hele hulp.
De bestaande regeling voor flexi-jobs heeft
succes bij werkgevers en werknemers, dus
pleiten wij ervoor om het systeem algemeen
in te voeren.

Deze stelling is voor te veel interpretaties
vatbaar.

maximale vrijhandel maar er moeten
waarborgen zijn voor onze strenge Europese
normen inzake voedsel, milieu, gezondheid
en consumentenbescherming. Het Europees
voorzorgsprincipe is onze leidraad.

Akkoord Bij internationale

handelsovereenkomsten is het
aangewezen dat er afspraken worden
gemaakt die voorkomen dat Europese
producten oneerlijke concurrentie ervaren
van minder kwaliteitsvolle producten uit
niet-EU-landen.

Akkoord
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