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Nederlandse rundvee- en varkenshouders - Delocalisatie naar Vlaanderen
Op 29 oktober 2018 verscheen op de website Apache.be een artikel met als titel
‘Nederlandse veehouders ontvluchten regelgeving en verhuizen naar België’. Uit het
artikel blijkt dat de regelgeving in Vlaanderen een stuk soepeler is dan bij onze
Noorderburen, waar bovendien een beleid wordt gevoerd om de varkensstapel af te
bouwen en de regels voor rundveestallen strenger zijn. In het artikel wordt gewag
gemaakt van aanvragen voor de bouw van megastallen met een capaciteit tot zelfs
20.000 dieren, in casu varkens. Evenwel blijkt ook dat een groot aantal van die
aanvragen geweigerd werden door de lokale besturen en de provincies, mede na protest
van buurtcomités die bezorgd zijn over de gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast
blijft de delocalisatie vanuit Nederland opmerkelijk, vermits we ook in Vlaanderen
geconfronteerd worden met een strenger beleid, waaronder de IHD/PAS-reglementering
(instandhoudingsdoelstellingen/Programmatische Aanpak Stikstof).
1.

2.

a)

Klopt het dat er de afgelopen twee jaar inderdaad een groter aantal aanvragen
van Nederlandse bedrijven aan de bevoegde administratie wordt gericht om
varkens- of rundveestallen te bouwen?

b)

Wat zijn daar de oorzaken van?

Het bewuste artikel in Apache verklaart de ‘vlucht’ van de Nederlandse veehouders
naar meestal de grensstreek in Vlaanderen door volgende factoren:
 In Nederland hebben varkensboeren een licentie nodig om varkens te mogen
houden;
 In Nederland mogen varkens niet meer op roostervloeren worden gehouden;
 In Nederland is de algemene dierenwelzijnswetgeving strenger;
 In Nederland is de geur- en milieuregelgeving strenger;
 Nederland heeft ontmoedigingsmaatregelen om de intensieve veehouderij terug te
dringen
 In Nederland mogen stallen niet meer met steenkool worden verwarmd;
 Nederland voorziet in uitstappremies voor varkenshouders;
 In Nederland wordt het bouwen van nieuwe stallen sterk ontmoedigd; voor elke
100m² stalruimte die wordt bijgebouwd, moet elders 110m² worden afgebroken.
a) In hoeverre verschilt de Vlaamse regelgeving, en dus het Vlaamse beleid,
concreet van het Nederlandse?

b) Wat is de concrete invloed van het ‘laksere’ Vlaamse beleid op het aantrekken van
Nederlandse dierenhouders?
c) Wat zijn de prognoses van de komst van Nederlandse dierenhouders naar
Vlaanderen?
3.

Plant de minister maatregelen om de komst van Nederlandse rundvee- en
varkenshouders naar Vlaanderen te ontmoedigen? Zo ja, welke?

4.

a)

Hoeveel aanvragen voor rundvee- en varkensstallen werden vorig jaar en dit
jaar al ingediend door van oorsprong Nederlandse boeren of bedrijven?

b)

Hoeveel van deze aanvragen betroffen ‘megastallen’?

c)

Hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd?
Deze cijfers graag per jaar, per diersoort en telkens met vermelding van de
stalcapaciteit.

5.

Hoeveel rundvee- en varkensstallen zijn er in Vlaanderen gevestigd? Graag een
overzicht per provincie.

6.

Hoeveel van deze rundveestallen hebben een capaciteit van meer dan 500
(moeder)dieren?

7.

Hoeveel van deze varkensstallen hebben een capaciteit van:
a)
b)
c)
d)

meer dan 1000 dieren;
meer dan 5000 dieren;
meer dan 10.000 dieren;
20.000 dieren of meer?
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ANTWOORD

op vraag nr. 56 van 6 november 2018
van LYDIA PEETERS

1-2+4.Ik verwijs naar mijn antwoord op de vraag om uitleg nr. 226 van Bart Caron.
3. Binnen de Europese Unie geldt een vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en
diensten. Ondernemers uit alle lidstaten kunnen zich bijgevolg in België vestigen, of
omgekeerd Belgische ondernemers in andere lidstaten. Niet de nationaliteit van de
ondernemer, maar het voldoen aan de geldende regelgeving is determinerend om
economische activiteiten te kunnen ontplooien.
5. Aantal stallen voor runderen en voor varkens per provincie, Vlaanderen, 2017

Vlaanderen Antwerpen

WestVlaanderen

OostVlaanderen

aantal stallen voor runderen
13.286
2.169
4.534
3.914
aantal stallen voor varkens
4.906
636
2.766
899
bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van mestbankaangifte VLM

Limbur
g

VlaamsBrabant

1.395
424

1.274
181

6. 387
7. Aantal stallen volgens
Vlaanderen, 2017

aantal

standplaatsen

voor

varkens

stallen met 1.000 tot en met 4.999 standplaatsen voor varkens (inclusief biggen)
stallen met 5.000 tot en met 9.999 standplaatsen voor varkens (inclusief biggen)
stallen met 10.000 of meer standplaatsen voor varkens (inclusief biggen)
bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van mestbankaangifte VLM

(inclusief

biggen),

aantal
2.627
150
18

