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Straat: .............................................. Nr.: .............
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Gerolf AnnemAns
Voorzitter  

VlAAms BelAnG

este VlAAmse lAnd- 
en tuinBouwer,

Het is voor mij, als nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang,  een bij-
zonder genoegen om mij, rechtstreeks tot u te mogen richten via deze 
plattelandsnieuwsbrief. Ik ben mij er van bewust dat onze Vlaamse land- 
en tuinbouw sector voor immense uitdagingen staat. Vooral de onze-
kerheid over het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) baart u en mij zorgen. Zal dit GLB rekening houden met de 
specifieke kenmerken van onze Vlaamse land- en tuinbouw? Wordt u ge-
noeg ‘beloond’ voor al uw geleverde inspanningen voor leefmilieu, plat-
telandsbeheer, dierenwelzijn,… ? Moet onze land- en tuinbouwsector 
niet nog mèèr benaderd als een echte economische sector? Hoe garande-
ren we onze land- en tuinbouwers een aanvaardbaar inkomen? Moeten 
wij ons niet beter wapenen tegen de concurrentievervalsing door de im-
port van producten die niet aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnor-
men voldoen zoals onze producten moeten doen? Wat ondernemen we 
tegen de administratieve overlast? Wat met de toekomst van de familiale 
landbouw?...Kortom, een pak vragen die de sector aanbelangen maar in 
eerste instantie belangrijk zijn voor de toekomst van u en uw gezin!

U weet ongetwijfeld dat onze partij zich in het verleden steeds op alle 
mogelijke politieke niveaus heeft ingezet om de belangen van onze 
Vlaamse land- en tuinbouwers te verdedigen. Vanzelfsprekend zal onder 
mijn voorzitterschap die lijn verder worden uitgezet en zelfs versterkt. 
Want landbouw is meer dan alleen maar het produceren van voedsel . 
De land- en tuinbouw in Vlaanderen zorgt niet alleen voor hoogstaand, 
kwaliteitsvol voedsel maar heeft ook een sociale dimensie. Landbouwers 
zorgen voor de vitaliteit van het platteland en het instandhouding van 
het plattelandsleven. Het wegvallen van landbouwbedrijven zou een 
ingrijpend –uiterst schadelijk- effect hebben op onze dorpen en ge-
meenten. Daarenboven zorgt de sector voor heel wat werkgelegenheid, 
rechtstreeks en onrechtstreeks. En dus voor het inkomen en een leefbare 
toekomst voor heel wat mensen. Alleen dat al maakt het voor mij waard 
om op te komen voor uw belangen.

U kan op het Vlaams Belang rekenen! 

“Landbouw heeft 
ook een sociale 

dimensie”
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 Uitbreiding Antwerpse haven

dossier Vlaamse Havens

Aanslag op waardevol landbouw-
areaal.

De Antwerpse haven mag in de toekomst met ongeveer 
1.000 hectare uitbreiden. Dat staat in het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat de Vlaamse regering in 
het voorjaar definitief goedkeurde. De landelijke ge-
huchten Ouden Doel en Rapenburg worden van de 
kaart geveegd. Daarenboven zal dit GRUP bijna 3.500 
voetbalvelden uit landbouwgebruik nemen: 808 hecta-
re gaat naar haveninfrastructuur en 938 hectare wordt 
“natuur”. De beslissing heeft een impact op bijna 250 
landbouwfamilies. Verschillende landbouwers verlie-
zen naast hun job ook hun woning. Dat het gros van 
het areaalverlies moet dienen om natuurgebieden aan 
te leggen zorgde nog voor het meeste protest.

De Vlaamse regering haastte zich om de boeren wat 
te sussen door een aantal innames van gronden over 
een langere periode te spreiden. Dat had vooral effect 
bij de nationale leiding van Boerenbond die daarmee 
haar verzet opgaf. Begin mei verklaarde de Boerenbond 
immers : “De landbouw krijgt een eerlijke kans om 
een deel van de polder te vrijwaren. Daarom aanvaardt 
Boerenbond deze beslissing”. De lokale Landelijke 
Gilden leggen zich daar niet bij neer en blijven zich 
verzetten. 

tot 100.000 euro per HectAre!

Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat ren-
dabele bedrijven worden opgeofferd voor een moge-
lijke havenuitbreiding die helemaal nog niet zeker is 
en waarvan het economisch nut wordt betwist. Maar 
vooral de landbouwgebieden die moeten dienen als 
zogenaamde natuurcompensaties zijn een groot ver-
lies. Bovendien kost de verwerving en inrichting tot 
100 000 euro per hectare.  Het Vlaams Belang vindt 
het onaanvaardbaar dat waardevolle landbouwgrond 
wordt vernietigd, bedrijven moeten verdwijnen en er 
bovendien een massa belastinggeld wordt verspild. 
Minister-president Kris Peeters (CD&V) en minis-
ter Muyters (N-VA) hebben hun beloften gebroken 

en zijn gezwicht voor de  plannenmaffia, een duister 
kluwen van Vlaamse en EU-ambtenaren, groenlobby, 
planningsbureaus en betonboeren. Het zoveelste voor-
beeld van een Vlaamse regering die geen visie heeft en 
geen bestuurskracht toont. 
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 Gentse haven

landbouw slachtoffer van natuur-
compensaties opgelegd door eu

Terwijl op linker Scheldeoever 1.000 hectare bijko-
mende natuur ontwikkeld dient te worden als com-
pensatie voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, 
ziet het er nu naar uit dat er ook 200 hectare natuur-
compensaties – vooral op grondgebied van Moerbeke 
- komen voor de uitbreiding van de Gentse haven. 
Voorschriften van de Europese Unie bepalen dat voor 
de natuur die verdwijnt, nieuwe natuur gecreëerd moet 
worden. Ook in de nabijheid van de Gentse Kanaalzo-
ne. Het Vlaamse beleid wast haar handen in onschuld 
en verwijst dan steeds naar de EU. Het Vlaams Belang 
vindt dat er maar eens een eind moet komen aan het 
blind achternalopen van de wereldvreemde richtlijnen 
vanuit de EU-bureaucratie.

VlAAmse reGerinG Biedt Geen 
weerwerk teGen lAndHonGer 
plAnnenmAkers. 

Het Vlaams Belang heeft steeds de economische ont-
wikkeling van de Vlaamse havens gesteund maar kan 
alleen maar vaststellen dat door de bijkomende natuur-
compensaties de landbouw echter twee keer slachtof-
fer is geworden. De Vlaamse regering voert helemaal 

geen voorzichtig beleid en laat zich ringeloren door de 
planners die er op aansturen dat reservegebieden voor 
natuur maximaal worden ingenomen. Het is dan ook 
niet meer dan logisch dat een aantal getroffen land-
bouwbedrijven naar de Raad van State zullen trekken. 
Dat de landbouworganisaties stellen dat de compen-
satiegebieden niet mogen aangemeld worden als ha-
bitatrichtlijngebieden en dat de keuze tussen zoekge-
bieden ingegeven moet zijn door de belangen van de 
landbouwsector aangezien de natuurcompensatie aan 
landbouw wordt opgedrongen en dat het flankerend 
beleid de getroffen landbouwers op een economisch 
verantwoorde manier compenseren is voor het Vlaams 
Belang niet meer dan logisch en niet meer dan het ab-
solute minimum minimorum. 
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 Het Europees gemeenschappelijk 
landbouwbeleid: Een interview 
met ondervoorzitter commissie 
landbouw Stefaan Sintobin

interview met stefaan sintobin

de europese unie wil zo snel mo-
gelijk een akkoord bereiken 
over het Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid voor de periode tus-
sen 2014 en 2020. de grote lijnen zijn 
al lang bekend, een verlaging van het to-
tale landbouwbudget, een verschuiving 
van de middelen van west naar oost en 
de directe inkomenssteun die afhanke-
lijk wordt gemaakt van een zogenaamde 
vergroening. dat terwijl de landbouw 
in Vlaanderen al zo onder druk staat: 
een gebrek aan inkomenszekerheid en 
druk op de ruimte, … wordt dit GBl 
de doodsteek?  de redactie had hierover 
een gesprek met Vlaams Volksvertegen-
woordiger stefaan sintobin uit izegem. 
Als ondervoorzitter van de commis-
sie landbouw in het Vlaams parlement 
verdedigt stefaan de belangen van onze 
Vlaamse land- en tuinbouwersniet alleen 
in het Vlaams parlement ook op euro-
pese bijeenkomsten(recent in dublin)
van alle lidstaten ter voorbereiding van 
het nieuwe GlB.

Het globale budget daalt en het zwaartepunt van de 
beschikbare middelen wordt verschoven van west 
naar oost. een dubbel verlies voor de Vlaamse boer?

stefaan sintobin: De Vlaamse boeren zullen globaal 
zowat 20% verliezen en dat is zeer veel. Dat er ver-

schuivingen zijn , daar kunnen we inkomen maar dat 
bepaalde landen over de hele lijn verliezen, zoals lan-
den met een landbouw in een verstedelijkte omgeving 
zoals Vlaanderen, dat is onaanvaardbaar. Landbouw is 
voedsel en dat heeft zijn prijs. De EU moet het zui-
niger aan doen maar nu ontstaan er scheeftrekkingen 
binnen de EU. 

Het Vlaams Belang is de meest eu-kritische partij 
van dit land. sommigen zeggen dat we net meer eu 
nodig hebben om de problemen, ook die van de 
boeren op te lossen. de besparingen op landbouw-
budget zijn volgens sommigen het gevolg van een 
egoïstische reflex van de landen.  

stefaan sintobin: Er wordt over de EU veel onzin 
verteld. Het Vlaams Belang is voor samenwerking van 
de Europese landen en voor een gemeenschappelijke 
markt maar stelt vast dat het overbetaalde leger EU 
politici en ambtenaren er een eigen agenda op na hou-
den en steeds meer macht naar zich toe trekken. Hoe 
vaak moeten we niet horen van onze Vlaamse politici: 
“We moeten van de EU….” Bovendien kost ons dit 
allemaal handen vol geld. Weet u dat de Vlaming de 
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grootste netto betaler is aan de EU? Via onze belastin-
gen betalen we allemaal aan de EU en inderdaad we 
krijgen als burger of landbouwer allemaal wat terug via 
subsidies allerhande, maar dat zijn maar borrelnootjes 
in vergelijking met wat we afdragen. Het Vlaams Be-
lang  wil daarom in de eerste plaats dat de middelen 
die aan het landbouwbeleid besteed worden aan de fa-
miliale landbouw ten goede komen zodat die een goed 
inkomen kunnen verdienen met het leveren van een 
goed product. 

de eu houdt te weinig rekening met de specifieke 
situatie in Vlaanderen zeggen alle waarnemers.

stefaan sintobin: Van Groen over ABS en Boeren-
bond tot de minister-president, iedereen bepleit een 
flexibele toepassing van de toekomstige vergroenings-
voorwaarden voor de inkomenssteun. Nu bepleit het 
plan Ciolos dat 30% van de inkomenssteun afhanke-
lijk is van vergroeningsmaatregelen waaronder 7% van 
de grond braakleggen. In een overbevolkt Vlaanderen 
met een tekort aan landbouwgrond is dat toch een 
waanzinnige maatregel? De voorwaarden die het plan 
Ciolos oplegt kosten bij ons veel meer dan elders in 
Europa. Iedereen stelt dit vast maar niemand stelt het 
EU-dictaat zelf in vraag. Het feit dat EU-politici en 
ambtenaren- overigens de duurst betaalde van de we-
reld!- een beleid willen toepassen dat alle landbouwers 
over één kam scheert, dat is het probleem van de EU. 
Dat is niet alleen het probleem in de landbouw maar 
ook in de ganse economie en in de kwestie rond de 
euro! Maar het Vlaams Belang is de enige die de vinger 
op de wonde legt! De andere komen niet verder dan 
een pleidooi voor nog meer EU! Hoe bestaat het. 

in plaats van de markt te reguleren reguleert de eu 
de productie. een omgekeerde wereld?

stefaan sintobin: Het Vlaams Belang staat achter een 
streven naar een kwaliteitsvolle productie waar reke-
ning wordt gehouden met mens en omgeving maar 
tegelijkertijd dreigt de EU de grenzen volledig open 
te zetten voor landbouwproducten uit de ganse we-
reld die niet aan diezelfde eisen voldoen en onder an-
dere daarom veel goedkoper zijn. EU-commissaris De 
Gucht, je weet wel die met zijn tot villa omgebouwde 
boerderij in Toscane, buur van “wijnboer” Verhofstadt, 
pleit voor het opengooien van de grenzen en wil zo snel 
mogelijk een vrijhandelsverdrag met de VS! Inderdaad 
een omgekeerde wereld. 

Het Vlaams Belang wil resoluut een ander beleid?

stefaan sintobin: Specialisten weten dat het anders 

kan en moet. De klassieke politiek wil niet volgen. Het 
Vlaams Belang wil dat er in Europa echt iets wordt 
gedaan voor de familiale landbouw. Ook op wereld-
vlak trouwens. Familiale landbouw -iedereen spreekt 
er over maar niemand doet er iets voor- wordt al de-
cennia verwaarloosd, ten voordele van het industriële 
exportmodel. In Brazilië bestaan de twee landbouw-
modellen naast elkaar, en worden ze ook allebei on-
dersteund. “Het land telt zelfs twee ministeries van 
Landbouw, één voor de agro-industrie en een ander 
voor de familiale landbouw. Die laatste sector vult 75 
tot 80 procent van de lokale voedselbehoefte in. De 
twee vormen van landbouw kunnen dus naast elkaar 
bestaan, want exportgerichte productie zal ook nodig 
blijven. Niet elke regio in de wereld heeft de mogelijk-
heid zichzelf te voeden.  Wie de voedselproductie in 
handen heeft, heeft macht, dat heeft de geschiedenis 
reeds voldoende uitgewezen. Gaan wij onze macht en 
onze onafhankelijkheid helemaal uit handen geven? 
Specialisten zeggen ook dat we kwetsbaar zijn voor een 
nieuwe, zware crisis omdat de prijzen volatiel blijven 
door de afhankelijkheid van grote monoculturen en 
de toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat. 
Bovendien hebben de VS maatregelen genomen om 
speculatie met voedsel te beperken, maar Europa volgt 
niet. Voldoende stof om na te denken en bij te sturen 
maar de wil moet er zijn. Vlaams Belang is altijd een 
ijsbreker geweest voor nieuwe ideeën. Ook in het land-
bouwbeleid willen wij uit het sukkelstraatje. 

welk gewicht kan Vlaanderen geven in een nieuw 
beleid? 

stefaan sintobin: Het drama is dat in Vlaanderen wel 
een aantal goede ideeën leven maar dat we er niet in 
slagen die in beleid om te zetten. Dat is niet omdat we 
een klein land zouden zijn, we zijn een grotere natie dan 
zeg maar Denemarken, Noorwegen of zelfs Israël en 
zouden gerust meekunnen met landen als Oostenrijk 
en Nederland maar zowel België als de EU dwingen ons 
in een keurslijf en gebruiken ons als een melkkoe. De 
boeren in andere landen hebben het ook niet makkelijk 
maar zij worden tenminste overtuigend verdedigd door 
hun eigen staat. Dat moeten we hier soms wel ontbe-
ren. De Vlaamse boer staat er te vaak alleen voor! Het 
V l a a m s 
Belang wil 
dit anders 
en zegt sa-
men met 
de Vlaamse 
boer: “Ge-
noeg uit-
gemolken. 
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 Inkomstensteun effectief naar 
de actieve landbouwer

inkomstensteun

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat 
er in het kader van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB) in 2011 40,2 miljard euro aan directe 
steun werd uitbetaald, goed voor 72 procent van het 
totale landbouwbudget. Het totale budget voor inko-
menssteun bedroeg in 2011 40,2 miljard euro, goed 
voor een stijging van 1,3 procent in vergelijking met 
2010. De opname van de nieuwe lidstaten in het GLB-
budget is hier grotendeels verantwoordelijk voor. Op-
vallend is dat 80 procent van de steuntrekkende land-
bouwers 20 procent van de steun kregen, wat op een 
relatief ongelijke verdeling wijst! De hervorming van 
het GLB moet er voor zorgen dat de verdeling van de 
directe steun tussen lidstaten en landbouwers eerlijker 
verloopt. Op deze grote bedragen komt vaak veel kri-
tiek. De landbouworganisaties toonden de voorbije 
maanden echter aan dat de werkelijke kostprijs van 
het Europees Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
slechts 30 eurocent per dag bedraagt voor boeren en 
consumenten. En dat is dus allesbehalve de geldver-
slindende karikatuur die ervan gemaakt wordt. 

misBruiken moeten strenG 
AAnGepAkt worden

Toch moet volgens het Vlaams Belang krachtig worden 
ingegrepen tegen het ten onrechte uitkeren van landbouw-
subsidies door bepaalde lidstaten. In 14 lidstaten is de uit-
betaling en controle niet geheel volgens de Europese veror-
deningen verlopen. Uit het jongste verslag van de Europese 
Rekenkamer blijkt dat inkomenssteun in de nieuwe lidsta-
ten dikwijls niet bij “actieve boeren” terechtkomt. Vooral 
overheidsinstellingen die grond in staatseigendom beheren, 
gaan volgens de auditoren te vaak aan de haal met land-
bouwsubsidies. Een goed voorbeeld is Hongarije, waar de 
overheid op 82.000 hectare grond 14 miljoen euro steun 
ontving. 

zorG Voor en Betere omscHrij-
VinG VAn de steunreGelinG

De Europese Commissie vordert 230 miljoen euro land-
bouwsubsidies terug die ten onrechte door de lidstaten zijn 
verstrekt. Het geld moet worden teruggestort in de EU-
begroting. De voornaamste financiële correcties zijn gericht 
aan Griekenland (83,6 miljoen euro) en Polen (79,9 mil-
joen euro). België, meer bepaald Wallonië, moet 595.000 
euro terugstorten omdat het plafond voor rechtstreekse 
inkomenssteun aan landbouwers (pijler I) door Wallonië 
werd overschreden. Deze overschrijding in één regio zorgde 
er voor dat het nationale plafond voor pijler I-steun niet 
gerespecteerd werd door ons land zodat de Waalse overheid 
de som moet terugbetalen.
De Europese Rekenkamer roept in haar verslag op tot her-
vormingen zodat inkomenssteun daadwerkelijk naar “actie-
ve landbouwers” gaat. In dat kader keuren de auditoren ook 
betalingen af die verricht worden voor ongebruikte percelen 
of gronden die hoofdzakelijk worden benut voor niet-land-
bouwactiviteiten. In de nieuwe lidstaten gaan bijvoorbeeld 
landbouwsubsidies naar vastgoedbedrijven, luchthavens, 
vis- en jagersverenigingen en skiclubs ! Dat komt volgens 
de Rekenkamer door de gebrekkige omschrijving van de be-
gunstigden van de steunregeling.
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suikerregeling

de europese commissie stelt 
voor om de suikerquota in 
2015 te laten verdwijnen. mo-

menteel is hier binnen de eu echter ver-
deeldheid over. enerzijds zijn er 14 lid-
staten die tegen de afschaffing in 2015 
zijn en het behoud, bij voorkeur tot 
2020, steunen. Behalve België gaat het 
ook om frankrijk, duitsland, oosten-
rijk, polen, Hongarije, finland, spanje, 
portugal, Griekenland, slovakije, litou-
wen, roemenië en kroatië. Anderzijds 
zijn er acht lidstaten die akkoord gaan 
met een vroege afschaffing van de quota.

Het Vlaams Belang ondersteunt de vraag tot behoud 
van de suikerregeling met enkele jaren. Op deze manier 
kan de suiker(biet)sector plannen maken op langere 
termijn en zich voorbereiden op een tijdperk zonder 
quota. Het behoud van een sterke interprofessionele 
werking, gesteund op gedetailleerde bepalingen betref-
fende de aankoopvoorwaarden voor suikerbieten is 
zeer belangrijk. Telers zitten immers in een afhankelij-
ke positie omdat de ongeveer 8.200 suikerbietplanters 
in ons land hun bieten moeten afzetten bij nog slechts 
twee suikerfabrieken. De interprofessionele bepalingen 
moeten volgens Kris Peeters ook na 2020 behouden 
blijven. Immers, enkel mits goede interprofessionele 
afspraken, verankerd in een Europees kader, mits het 
behoud van een zekere bescherming aan de EU-grens 
en mits het voortbestaan van het nodige vertrouwen 
en respect tussen de partners van de suiker(biet)sector 
kan een afschaffing van de suikerquota op termijn op-
portuniteiten scheppen.

 Huidige Suikerregeling verder 
aanhouden
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 Handelsakkoord tussen VS en 
EU

 Erkenning overstromings-
rampen laat te wensen over

Handelsakkoord - overstromingsrampenplan

niet naveling europese normen 
is concurrentievervalsing!

Met zijn jaarlijkse State of the Union gaf president 
Obama op 12 februari jongstleden de aftrap voor de 
door Eurocommissaris Karel De Gucht lang betrachte 
onderhandeling over een handelsakkoord tussen de 
Verenigde Staten en Europa. In een mum van tijd 
had de Europese Commissie een ontwerp onderhan-
delingsmandaat klaar, met daarbij een impactanalyse 
die echter geen landbouwluik bevatte! Vanaf juli star-
ten de onderhandelingen en blijkbaar is er haast mee 
gemoeid. 

Vlaams Belang kamerlid peter logghe ondervroeg recent 
minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Milquet over 
de overstromingen van maart 2012 in West-Vlaanderen. Er 
was grote commotie toen bleek dat de overstromingen van 
5 maart 2012 in Roeselare niet als ramp werden erkend, ter-
wijl dat voor andere steden en gemeenten in West-Vlaande-
ren wel het geval was. Blijkbaar wordt als reden een gebrek 
aan statistische gegevens en aan beschikbare debietmetin-

HAAst en spoed, zelden Goed

Op het vlak van landbouw en voedselveiligheid is het 
water tussen de VS en de EU namelijk zeer diep. Het 
belang van een sterk landbouwbeleid wordt erkend, 
maar op vlak van voedselveiligheid worden funda-
menteel andere keuzes gemaakt. De EU kiest voor het 
waarborgen van de voedselveiligheid doorheen de hele 
keten. In de VS bekijkt men in hoofdzaak de veilig-
heid van het eindproduct en laat men dus ingrepen toe 
die op het einde van de keten alsnog als voedselveilig 
worden beschouwd. Concreet gaat het over chloorkip-
pen, melkzuurdecontaminatie, bestraling... Ook het 
voorzorgsprincipe wordt minder strikt ingevuld. Het 
ontbreken van wetenschappelijk bewijs van negatieve 
gevolgen is voldoende garantie om zulke praktijken 
te aanvaarden. Het gaat om de erkenning van ggo’s, 
natuurlijke groeihormonen, klonen ... Het verschil in 
kostprijs van beide benaderingen laat zich raden.

De bedreiging van een vrijere handel in landbouwpro-
ducten tussen de EU en de VS is dan ook duidelijk. Als 
de Europese normen niet kunnen afgedwongen wor-
den, wordt de concurrentie sterk scheefgetrokken in 
het nadeel van de Europese boeren. ingevoerde pro-
ducten moeten aan de eu normen voldoen!  

gen in de omgeving opgegeven. Dit kan toch onmogelijk 
op de rug van de burgers worden afgewenteld. De minister 
antwoordde dat met de voor haar beschikbare gegevens zij 
de betreff ende wateroverlast niet kon erkennen. Er schort 
duidelijk iets aan de informatiegaring naar aanleiding van 
het al dan niet erkennen van rampen. Het Vlaams Belang 
volgt dit verder op. 
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 Draagvlak bij landbouwers 
noodzakelijk

serreclusters

Het is een feit dat de Vlaams volle grondteelt en de 
glastuinbouw het moeilijk heeft.

Dicht bij het centrum van Sint-Katelijne-Waver is ver-
oudering van het verouderde serrebestand dringend 
toe aan afbraak en/of vernieuwing. Een eerste voor- 

studie (februari 2011) waarin men de impact van mo-
gelijke scenario’s analyseert werd er een Landbouw Ef-
fecten Rapport (LER) moesten leiden tot een Gewes-
telijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor de serrebouw in 
de regio van Sint-Katelijne-Waver.

Het VlAAms BelAnG scHudt  
iedereen wAkker

In maart 2011 maakt het Vlaams Belang de ‘geheime’ 
plannen van Kris Peeters openbaar. Tot ieders verba-
zing voorzagen de plannen in hele glastuinbouwzones 
met in totaal 539ha zones met serres van 5, 10 en 15ha 
waarbij zelfs heel wat woningen moesten sneuvelen. 

Het Vlaams Belang eiste dat het lokale bestuur werk 
maakte van een visie rond deze mogelijke serrecon-
centraties met respect voor de bestaande landbouwbe-
drijven en de betrokken bewoners in deze serrezones. 
Al gauw ontstond er een Actiecomité waarin de lokale 
boeren en betrokken bewoners elkaar steunden om de 
plannen van de Vlaamse regering te stoppen.

protest Groeit

In het najaar van 2011 kwam het protest in de gemeen-
te goed op gang. Informatiestands op jaarmarkten had-
den een groot succes en overal in de gemeente zag men 
protestborden en zwarte vlaggen hangen. In februari 
2012 voelde Vlaams parlementslid marleen Van den 
eynde minister-president Kris Peeters rechtstreeks aan 
de tand in de commissie Landbouw over zijn plannen 
i.v.m. clustervorming van glastuinbouwbedrijven in 
Sint-Katelijne-Waver en Putte. Ondanks de veroor-
zaakte onrust wilde hij verder gaan op zijn pad door de 
financiële haalbaarheidsstudie verder te zetten die van 
start was gegaan en die gesponsord werd door het Eu-
ropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling(EFRO).

nieuwe meerderHeid: dossier 
AfGesloten?

Ondertussen is na de gemeenteraadsverkiezingen van 
vorig jaar een nieuwe meerderheid aan de macht in 
Sint-Katelijne-Waver.  Minister-president Kris Pee-
ters heeft ondertussen officieel gemeld dat er in Sint-
Katelijne-Waver geen draagvlak is voor serreclusters die 
vanuit de Vlaams Overheid worden gestuurd. Is hier-
mee het dossier afgelopen? Lokaal Vlaams Belangfrac-
tieleider Johan Cools denkt van niet. De EFRO-studie 
onderzoekt nu nog steeds hoe de lokale overheid de 
glastuinbouw kan stimuleren en de Vlaamse regering 
blijft werken aan Gewestelijke RUPs. Het Vlaams be-
lang wil blijven ijveren voor een lokaal gedragen 
land- en tuinbouwbeleid.

Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde en plaatse-
lijke Vlaams Belangers Jos Moeyersons en Johan Cools volgden 
in de regio Sint-Katelijne-Waver de serreproblematiek op.
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reglement en rechten

Elke zomer is het weer zover. Regelmatig worden land-
bouwers geconfronteerd met kolonnes woonwagens 
die zich op hun graslanden installeren. Recent was dat 
opnieuw het geval in Kontich, zo’n 25 woonwagens 
namen zomaar een terrein in. De boer die deze gron-
den pacht maakte de zigeunerfamilie duidelijk dat zij 
zich van dit terrein moesten verwijderen vermits zij 
zich onrechtmatig en illegaal hadden geïnstalleerd. Er 
ontstonden schermutselingen tussen de betrokken par-

tijen waarbij een kind gewond raakte.  In eerste instan-
tie liet de burgemeester weten dat de gemeente zich 
niet in de discussie wilde mengen omdat de zigeuners 
zich op privéterrein bevonden. Nadat nog meerdere 
wagens neerstreken, ontving de burgemeester alsnog 
de eigenaar van de gronden en de zigeuners. Een com-
promis werd bereikt waarbij de zigeuners nog een tijd 
langer konden blijven.

 Vlaams Belang pleit voor 
politiereglement tegen illegale 
doortrekkerskampen
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dierenwelzijn Bij commissie 
lAndBouw

Door de zesde staatshervorming worden ook en-
kele landbouwbevoegdheden (BIRB, dierenwelzijn, 
pachtwet, rampenfonds,…) van het federale naar het 
Vlaamse niveau overgeheveld. Maar nog voor dit een 
feit is, wordt nu al gebakkeleid over aan welk beleids-
domein deze bevoegdheden moeten worden toegewe-
zen. Vooral ‘dierenwelzijn’ heeft al gezorgd voor pittige 
discussies in commissie. Meerderheidspartijen S.pa en 
N-VA willen niet dat dit wordt toegekend aan Land-
bouw. Els Robeyns (S.pa) en Tinne Eerlingen (N-VA) 
zijn van oordeel dat ‘dierenwelzijn’  niet in de com-
missie Landbouw thuishoort omdat het economische 
aspect daar een te grote rol speelt.

lAndBouw is economie

Uiteraard heeft ook onze partij, net zoals alle landbou-
wers in Vlaanderen, oog voor dierenwelzijn en moeten 
inbreuken hierop aangepakt worden. Anderzijds vreest 
onze partij dat wanneer dierenwelzijn niet wordt toe-
gevoegd aan beleidsdomein Landbouw dit te pas en te 
onpas zal “misbruikt” worden om onze landbouwers 
nieuwe éénzijdige maatregelen op te leggen en hen veel 
geld zal kosten. En zoiets leidt alleen maar tot concur-

rentievervalsing op Europees- en wereldvlak. En dat 
kan toch niet de bedoeling zijn!

 Overdracht Landbouw-
bevoegdheden

iedereen Gelijk Voor de wet

Door dit akkoord werd echter een precedent geschapen 
omdat  door de mogelijkheid te creëren om langer op 
deze terreinen te mogen verblijven het signaal wordt 
gegeven aan zigeunerfamilies dat landbouwgronden als 
doortrekkersterrein worden getolereerd. En dit terwijl 
jeugdverenigingen en sportclubs tot zelfs kampeerwa-
gens alle mogelijke formaliteiten moeten vervullen en 
vergunningen moeten aanvragen om te kamperen of 
andere activiteiten uit te voeren. Bovendien wordt het 
afval van de doortrekkers niet gesorteerd en op kos-
ten van de eigenaar of de gemeente verwijderd. En dan 
spreken we nog niet over alle mogelijke veiligheidspro-
blemen.

politiereGlement opstellen

Het is voor het Vlaams Belang dan ook onaanvaard-
baar dat landbouwers investeringen moeten doen of 
kosten maken om hun terreinen te vrijwaren van door-
trekkersgroepen die zich illegaal zonder aanvraag, zon-
der overleg zich op hun terreinen begeven. Het is aan 
de gemeentelijke overheid om doortrekkersterreinen te 
verbieden in het belang van de veiligheid van al zijn 
burgers. Op die manier kan ook de individuele land-
bouwer beschermd worden en niet langer belemmerd 
worden in zijn bedrijfsactiviteiten! Het Vlaams Belang 
is voorstander van het opstellen van politiereglementen 
ter zake zodat de politie kan optreden zonder gerechte-
lijke tussenkomst op vraag van de eigenaar.
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landbouw

Het Vlaams Belang pleit voor een gemakkelijk verwer-
kingssysteem voor landbouwfolie. Vaak zijn de verwer-
kingsmogelijkheden in elke gemeente verschillend. Op 
een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Marleen 
Van den Eynde over de hoeveelheid landbouwfolie die 
wordt opgehaald en gerecycleerd, antwoordde minis-
ter Schauvliege dat in 2010 3.062 ton van de in totaal 
3.535 ton ingezamelde landbouwfolie, ofwel 87 pro-
cent, werd gerecycleerd. In 2011 bedroeg dat cijfer 86 
procent, of 2.881 ton van de 3.336 ton. Er bestaan 
verschillende soorten landbouwfolies die elk een ver-
schillende verwerkingstoepassing hebben. Sommige 
zijn na gebruik weinig vervuild, zoals rekfolies, en zijn 

GedrAG GrootwArenHuizen 
onVerAntwoord

Over de aanhoudende crisis in de varkenssector en de 
oorzaken daarvan hebben we het in een ander artikel 
van deze nieuwsbrief, maar hier willen we het kort heb-
ben over het ketenoverleg en over hoe sommigen de 
varkenshouders ‘uitpersen’. Meer specifiek willen we 
het hebben over het gedrag van de grootwarenhuizen 
t.a.v. de varkenshouders.

de mAAt is Vol

Net zoals de landbouworganisaties heeft onze partij 
al meermaals aangeklaagd op welke respectloze ma-
nier onze varkenshouders worden behandeld. Ook 
wij steunden de initiatieven in het ketenoverleg, maar 
voorlopig is dit initiatief een dode mus gebleken. Wij 
kunnen dus perfect begrijpen dat men zegt: de maat 
is vol!

daardoor dus makkelijker te recycleren. Andere soor-
ten zijn moeilijker herbruikbaar. Daar is verbranding 
voor energierecuperatie vaak de beste optie. 
Het Vlaams Belang is tevreden dat naast de  inzameli-
nitiatieven van bepaalde gemeenten en de legale kana-
len voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, er mo-
menteel bijkomende maatregelen voor de inzameling 
en een hoogstaande verwerking worden uitgewerkt 
via een collectief plan voor landbouwfolies. Het plan 
wordt uitgewerkt door een werkgroep met vertegen-
woordigers van OVAM, de producenten, de landbou-
wers, de inzamelaars en de verwerkers.

druk op wArenHuizen opVoe-
ren

Grootwarenhuizen stunten wekelijks met varkens-
vlees door dit aan te bieden aan dumpingprijzen. En 
net die dumpingprijzen zorgen voor een verlieslatende 
verkoopsprijs voor de varkenshouders. Verkopen met 
verlies is in dit land verboden, maar blijkbaar geldt dit 
niet voor onze boeren. Het Vlaams Belang steunt dan 
ook die varkenshouders die de druk op de slachthuizen 
en de grootwarenhuizen willen opvoeren!

 Landbouwfolie gemakkelijker 
verwerken

 Varkensboeren hebben recht 
op een correcte prijs

uw Platteland 2013_NIEUWE OPMAAK2.indd   14 13/06/13   10:04



15

Varkenssector

tijd Voor een koerswijziGinG?

De varkenssector in Vlaanderen heeft het de afgelopen 
jaren niet gemakkelijk gehad. Torenhoge voederkos-
ten, stijgende energieprijzen, loodzware personeelskos-
ten en lage varkensprijzen waren de voornaamste oor-
zaken. Begin 2013 waren er echter plotseling positieve 
voorspellingen en leek het ergste voorbij. Zes maanden 
later echter bleef daar niks meer van over. Vooral de 
wanverhouding tussen de voederprijs en de varkens-
prijs bleef de grote boosdoener.

stefAAn sintoBin interpel-
leert kris peeters. 

In de plenaire zitting van het Vlaams Parlement onder-
vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Stefaan Sinto-
bin minister-president Kris Peeters dan ook over deze 

aanhoudende crisis in de varkenssector. Volgens Sinto-
bin kampten heel wat varkensbedrijven met dieprode 
cijfers van betalingsachterstand en stonden velen nu 
wel echt op de rand van het faillissement. Hij stelde 
verder dat velen hun laatste spaarcenten moesten aan-
wenden om het bedrijf draaiende te houden maar dat 
er van een echt toekomstperspectief geen sprake was.

BedrijVen sluiten?

Sintobin wilde van de minister of ook hij van mening 
was dat bepaalde bedrijven beter zouden sluiten en hoe 
dit zou geïmplementeerd worden in het beleid. M.a.w. 
koude of warme sanering? In zijn antwoord bleef Kris 
Peeters op de vlakte en had hij het over ‘geen barbe-
cues en minder consumptie van vlees…’ als voornaam-
ste oorzaak van de toenemende crisis. Over concrete 
maatregelen had hij het niet tenzij hij refereerde naar 

het Actieplan Varkenshoude-
rij, toch niet echt een succes-
nummer…

lokAle produc-
ten

In zijn repliek vroeg Sin-
tobin om meer in te zetten 
op promotie en op het ver-
kennen van nieuwe , verre 
markten. En tot slot, om de 
consumptie in Vlaanderen 
op te krikken verwees Sinto-
bin naar Quebec. Daar had 
de minister van Landbouw 
een voorstel gelanceerd dat 
er toe strekte dat in zieken-
huizen, scholen, openbare 
diensten,….dat 50% van de 
geconsumeerde producten 
van lokale origine moest zijn. 
Lijkt ons een goed idee….!

 Aanhoudende crisis in de 
varkenssector
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Het Vlaams Belang is er voor onze Vlaamse land- en tuinbouwers. contacteer onze Vlaamse Volksvertegen-
woordigers in de commissie landbouw met uw opmerkingen, vragen en suggesties.

stefAAn sintoBin 
(ondervoorzitter)
emiel neirynckstraat 20
8870 izegem
stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be
0495 36 00 75

lindA Vissers
(effectief lid)
Burg. Van lindtstraat, 67/3
3900 overpelt
linda.vissers@vlaamsparlement.be
0479 65 21 53

AGnes Bruyninckx 
(effectief lid)
de klokke-noord, 28
8200 Brugge (st-Andries)
agnes.bruyninckx@vlaamsparlement.be
0473 53 93 15

Uw Vlaams Belang - 
vertegenwoordigers:

u kan op ons rekenen !
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