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voor landbouw met toekomst

De zelfstandige land- en tuinbouwers bleven opnieuw buiten beeld wanneer de federale regering vorige 
vrijdag een aantal maatregelen ter verlichting van de energiefacturen aankondigde. Onze vraag en die van 
middenstandsorganisaties tot verlaging van de BTW-tarieven voor forfaitaire BTW-plichtigen werd niet 
ingewilligd, noch werd enige aanzet gegeven tot het plafonneren van de facturen voor gas en elektriciteit. 
Daarmee schieten we uiteraard niets op. Ook op de vierde vergadering van de Taskforce Oekraïne, waar 
de impact van de crisis in Oekraïne opgevolgd en besproken wordt, werd door de federale overheid geen 
concreet plan voorgelegd om de toestand op het terrein, in de brede agro-voedingsketen, ten goede te 
doen keren. Onbegrijpelijk dat men iedere individuele ondernemer, van klein tot groot, aan zijn lot overlaat. 
Waar enkele voorzichtige maatregelen genomen werden, zoals de erkenning van de agro-voedingssector 

als essentiële sector in het kader van de energiebevoorrading, dan zijn die quasi zonder onmiddellijk positieve impact op de land- 
en tuinbouwsector.

Naast de explosief gestegen energie- en grondstoffenkosten krijgen onze land- en tuinbouwbedrijven net als onze afnemers, de 
bedrijven uit de voedingsindustrie, ook nog te maken met de beschikbaarheid van essentiële grondstoffen. Die combinatie zet reeds 
geruime tijd een onhoudbare druk op het verdienmodel van de brede agro-voedingsketen. Voor onze bedrijven die onderaan de 
ladder staan gaat het echt van kwaad naar erger. Door de hoge energieprijzen valt bijvoorbeeld ook de productie van kunstmest 
terug en wordt die met de dag duurder. Met de hoge gasprijzen staan heel wat bedrijven voor de moeilijke keuze om hun productie 
al of niet tijdelijk stil te leggen deze winter. Zonder bijkomende maatregelen dreigt de nu reeds onder zware druk staande keten te 
breken, wat zich zal vertalen in nog duurdere prijzen en minder aanbod van duurzaam, lokaal geproduceerde en lekkere voeding van 
bij ons. Als zwakste schakel in de keten en bijna letterlijk tussen hamer en aambeeld slagen onze bedrijven er niet in de gestegen 
kosten door te rekenen in de keten. Daarbij worden ze geconfronteerd met keiharde en zeer onevenwichtige onderhandelingen 
met retailers. De supermarktketens deinzen er niet voor terug om hun daarin hun onevenredig grote machtspositie te gebruiken ten 
opzichte van leveranciers, tot op het onaanvaardbare toe. Dat werd nog maar eens duidelijk in de vrijdagvond uitzending van Ter 
Zake, waarin de vertegenwoordigster van Comeos opnieuw de paraplu opentrok en haar handen waste in onschuld ten opzichte van 
de problematiek die geschetst werd door de voedingsfederatie Fevia. Opnieuw een sterk staaltje van ontkenning van de problemen 
en het ontlopen van de verantwoordelijkheid.

Het deel van de extra kosten dat de consument uiteindelijk toch betaalt via hogere voedingsprijzen komt daardoor (opnieuw) niet 
terecht bij de leveranciers en primaire producenten. Uit angst om waardevolle en noodzakelijke commerciële relaties te verliezen, 
aarzelen bedrijven om klacht in te dienen tegen oneerlijke handelspraktijken. Harde onderhandelingen is één zaak, maar de ont-
aarding ervan in oneerlijke handelspraktijken is onaanvaardbaar en moet aangepakt worden. We vragen daarom, samen met alle 
toeleveraars en producenten, dat de federale overheid de gesprekken rond de doorrekening van kosten en noodzakelijke prijsaan-
passingen tussen leveranciers en afnemers faciliteert. Ze moet daarvoor de nodige hefbomen voorzien en als toezichthouder haar 
verantwoordelijkheid nemen om de wet op oneerlijke handelspraktijken hard te maken. 

Wachten op klachten, die uit angst voor represailles niet komen, is in de huidige omstandigheden geen optie!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS

V.U.: Hendrik Vandamme, Industrieweg 53, 8800 Roeselare-Beveren | T 051 26 08 20 - info@absvzw.be - www.absvzw.be.
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De energiecrisis brengt heel wat gezinnen en bedrijven in een 
bijzonder moeilijke situatie. Om de impact van de energiecri-
sis te verlichten, heeft de federale regering bijkomende steun 
beslist die de energierekeningen de komende maanden mee 
moet helpen dragen. Deze steun komt boven op de 4 miljard 
euro aan energiesteun die de regering al voorzag en de meer 
dan 6 miljard aan ondersteunende koopkrachtmaatregelen.

1. Goedkoper basispakket energie voor gezinnen
De federale regering introduceert een nieuw, goedkoper basis-
pakket energie voor de maanden november en december. Dit 
goedkoper basispakket wordt verrekend op de voorschotfac-
turen vóór het einde van het jaar en betekent een tegemoet-
koming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per 
maand voor elektriciteit.

Dit goedkoper basispakket wordt enkel voorzien voor variabele 
energiecontracten en voor alle nieuwe vaste contracten die 
werden afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Naast de contractvoorwaarde geldt ook een inkomensvoor-
waarde. Het goedkoper basispakket is voor de lage en mid-
deninkomens een netto-tegemoetkoming. Voor wie boven de 
onderstaande inkomensgrenzen uitkomt, zal de fiscus de tege-
moetkoming beschouwen als een belastbaar voordeel.

Volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd:

• alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen 
tot 62.000 euro (ter info: het mediaan netto belastbaar inko-
men bedraagt in ons land 37.273 euro)

• koppels met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 
125.000 euro

• per extra persoon ten laste komt bij dit jaarlijks netto belast-
baar inkomen 3.700 euro

Voor gezinnen die met stookolie verwarmen wordt de be-
staande cheque van 225 euro opgetrokken naar 300.

De afgelopen maanden waren voor de Europese land- en 
tuinbouw niet de gemakkelijkste. De prijzen van zaden, 
meststoffen en veevoeders stegen aanzienlijk, maar ook 
de energieprijzen gingen door het dak. Daarom trokken de 
Europese Unie en Vlaanderen zo’n 11 miljoen euro steun 
uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Het Departement 
Landbouw en Visserij betaalt deze steun eind september 
automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht 
op hebben. Als landbouwer moet u dus zelf geen aanvraag 
doen voor de crisissteun.

Om de administratieve last voor de land- en tuinbouwers te 
beperken, zal het Departement Landbouw en Visserij zelf 
nagaan of u al dan niet aan de voorwaarden van de crisis-
steun voldoet. Indien u recht hebt op de crisissteun, zal het 
departement deze eind september uitbetalen. Heeft u vragen 
over deze crisissteun? Contacteer dan uw buitendienst.

2. Steun aan de bedrijven
Sociale steunmaatregelen

• Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge 
energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van 
betaling van sociale bijdragen.

• Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt ge-
activeerd en afgestemd op het Europese Temporary Crisis 
Framework.

• Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de pro-
blemen komen omwille van hun energiefactuur.

• Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelf-
standigen.

• Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen.

Fiscale en financiële steunmaatregelen

• Uitstel van betaling van belastingen.
• Afbetalingsplannen voor fiscale schulden.
• Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investe-

ringsaftrek.
• Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen.
• Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund.
• Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het 

Europees minimum voor de maanden november en decem-
ber 

Overige maatregelen

• Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen 
getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de 
leverancier.

• Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstan-
digen en de kmo’s.

• De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang 
energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.

Wie heeft recht op de crisissteun?
1. De land- en tuinbouwers in de sectoren hardfruit, volle-

grondsgroenten, serreteelt, varkens, pluimvee en (melk)gei-
ten die inspanningen leveren op het vlak van circulaire eco-
nomie, nutriëntenbeheer, efficiënt gebruik van grondstoffen, 
en milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden.

2. De landbouwers die in 2022 areaalgebonden maatre-
gelen, dus bepaalde pre-ecoregelingen, toepassen met 
een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Het 
gaat om de pre-ecoregelingen: inzaai van eiwitteelten, 
precisielandbouw via automatisch gps-aansturing of au-
tomatisch RTK-gps aansturing of het verhogen van het 
effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via 
het teeltplan. Deze pre-ecoregelingen moeten zijn aange-
vraagd via de verzamelaanvraag 2022.

news.belgium

energiecrisis

crisissteun

Regering beslist goedkoper basispakket voor gezinnen  
en steunpakket voor bedrijven

Eind september uitbetaling Europese en Vlaamse crisissteun
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Hoewel de onderhandelingen met de Europese Commis-
sie nog lopen en we daardoor nog onder ‘voorbehoud van 
goedkeuring’ informeren, gaan we al in op enkele aan-
dachtspunten en maatregelen waarvoor landbouwers dit 
najaar al actie kunnen/moeten ondernemen.

Ecoregeling bufferstroken
De bufferstrook moet normaal al aanwezig zijn óf in het najaar 
voorafgaand aan de verbintenis, ingezaaid worden. Van deze 
verplichting zijn voor de verbintenissen in 2023 enkele afwijkin-
gen mogelijk: de volgende bufferstrooktypes moeten uiterlijk 
op 30 april 2023 ingezaaid zijn: 
• bufferstroken gelegen langs kwetsbare elementen,
• bufferstroken langs waterlopen,
• bufferstroken ingezaaid met een graskruidenmengsel. 

De verplichting dat de bufferstrook al aanwezig moet zijn of in-
gezaaid wordt in het jaar voorafgaand aan de verbintenis, blijft 
wel nog gelden voor de grasbufferstrook in het kader van ero-

siebestrijding. Voor de ‘bufferstrook ingezaaid met een bloe-
menmengsel’ wijzigt er niets: ook al gaat de voorkeur naar een 
inzaai in het najaar, voor dit type bloemenstrook is de uiterste 
inzaaidatum 30 april.

Meer informatie over de minimale zaaidichtheid en de breedte 
van de bufferstroken vindt u op onze website lv.vlaanderen.be 
bij Ecoregeling- De aanleg van een bufferstrook. 

Milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige 
teelten (ecoteelten)
• Eénjarige eiwitteelten
Reinteelten winterveldbonen en wintervoedererwten en het 
mengsel van wintertarwe/triticale of andere wintergranen 
met een vlinderbloemige moeten bij deelname aan de éénja-
rige ecoregeling ‘ecoteelten’, al dit najaar ingezaaid worden. 
De minimale zaaidichtheden vindt u terug op onze website 
lv.vlaanderen.be bij Ecoregeling- Inzaai van éénjarige milieu-, 
biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten (‘eenja-
rige ecoteelten’).

• Meerjarige eiwitteelten
De beste inzaaiperiode voor grasklaver, grasluzerne, graskrui-
denmengsels en meerjarige luzerne is het najaar. Als u in 2023 
wil deelnemen aan de agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige 
eiwitteelten’ is het dan ook sterk aangeraden om deze teelten 
reeds in het najaar van 2022, in te zaaien. Doorzaai is niet toe-
gelaten.

Voor deze maatregel gelden geen zaaidichtheden voor rein-
teelten, wel voor mengsels en mengteelten (zie website onder 
AMKM-Inzaai van meerjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke 
of klimaatbestendige teelten (‘meerjarige ecoteelten’). Een bij-
komende voorwaarde is dat het perceel niet alleen in het jaar 
dat u de verbintenis aanvraagt bouwland is, maar ook in de 
twee voorgaande jaren bouwland of een blijvende teelt was.
  
Conditionaliteit
Een overzicht van de ‘normen voor een goede landbouw- en 
milieuconditie’ (GLMC) 2023-2027 vindt u voorlopig op onze 
website lv.vlaanderen.be onder randvoorwaarden.

Enkele aandachtspunten:
• Gewasrotatie binnen conditionaliteit: niet van toepassing 

in 2023 (met uitzondering van percelen met een aanvraag 
van specifieke ecoregelingen (ER))
Gewasrotatie betekent dat er in twee opeenvolgende jaren 
geen zelfde hoofdteelt op een perceel mag staan, tenzij er 
voor minstens 12 weken een tussenteelt staat. Om te weten 
welke gewassen tot eenzelfde gewasgroep behoren kan u 
het document tabel teeltgroep – gewasrotatie raadplegen 
(idem als de gewasdiversificatie bij de vergroening in 2022).

Om de mondiale voedselvoorziening veilig te stellen, is er 
hierop een vrijstelling in 2023. Deze telt niet wanneer er op 
een perceel de ecoregeling ‘vruchtafwisseling met vlinder-
bloemige’ of de ecoregeling ‘Eenjarige ecoteelten’ werd aan-
gevraagd.

• Niet-productieve elementen en arealen op bedrijven bin-
nen conditionaliteit
In het nieuwe GLB is een basisvoorwaarde opgenomen rond 
niet-productieve elementen en arealen op bedrijven. Meer in-
formatie over de invulling van de niet-productieve elementen 
vindt u op onze website bij ‘Conditionaliteit 2023-2027’ onder 
randvoorwaarden.

actueel Start nu met uw voorbereidingen op  
het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

GLB-infosessies 2023 - 2027
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) gaat van start op 1 januari 2023 en brengt wel 
wat veranderingen voor de landbouwer met zich mee. 
Daarom organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk, dat 
de communicatie van het GLB trekt, in september en 
oktober in elke Vlaamse provincie twee infosessies, 
telkens van 13 tot 17uur. 

Tijdens deze infosessies wordt op verschillende 
GLB-maatregelen ingegaan (conditionaliteit, subsidies in 
de verzamelaanvraag zoals onder meer betalingsrechten 
en ecoregelingen, VLIF, samenwerking, vorming en ad-
vies…). Na de toelichtingen kunnen vragen gesteld wor-
den. 

De infosessies zijn gepland op verschillende dagen en 
locaties. Deelname is gratis, maar inschrijven is wel ver-
plicht. Dat kan door te klikken op de datum en locatie van 
de infosessie die u graag wil volgen op deze webpagina: 
https://ruraalnetwerk.be/node/2918/glb-infosessies-na-
jaar-2022

West-Vlaanderen
• 6 oktober 2022 - Salons Cortina, Wevelgem

Oost-Vlaanderen
• 11 oktober - Salons Mantovani, Oudenaarde

Vlaams-Brabant
• 29 september - De Montil, Affligem
• 25 oktober - AEtelier, Heverlee

Antwerpen
• 27 september - Hangar 27, Edegem 
• 20 oktober - WIMEC, Turnhout

Limburg
• 13 oktober - Den Ichter, Opglabbeek

i
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Om de mondiale voedselvoorziening te verzekeren, geldt in 
2023 een uitzondering op deze basisvoorwaarde ‘Niet-pro-
ductieve arealen’. Als u voor de invulling van dit niet-produc-
tief areaal kiest voor braakliggend land, dan mag u op die 
percelen ook groenten en graangewassen telen, tenzij deze 
percelen in een groen bestemmingsgebied gelegen zijn. 

• Knolcyperus binnen conditionaliteit
Op percelen waar knolcyperus werd vastgesteld, mogen 
geen wortel-, knol- of bolgewassen geteeld worden. Meer 
info vindt u in het persbericht over een met knolcyperus-be-
smet-perceel van 3 juni 2022. 

  
Teeltplan 2023
Bij het opstellen van uw teeltplan voor 2023 houdt u best re-
kening met de steunmogelijkheden die het nieuwe GLB biedt.

• Ecoregeling ‘Verhogen organisch koolstofgehalte’
Voor de ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte op 
bouwland’ is het belangrijk om in uw teeltplan rekening te 
houden met teelten die zorgen voor een hoge koolstofaan-
voer. Bekijk het filmpje (https://vimeo.com/748805941/82e-
6be90fb) over deze maatregel.

• Hervormde en verduurzaamde zoogkoeienpremie (gekop-
pelde inkomenssteun)
Om deel te nemen aan deze maatregel moet de landbou-
wer aan een aantal instapvoorwaarden voldoen. Hierbij is 
het belangrijk dat het areaal blijvend grasland op het bedrijf 
behouden blijft. Daarnaast gelden er criteria rond duurzaam 
graslandbeheer en ruwvoederproductie- en diversificatie. 
Meer info kan u bekijken in het laatste deel van het filmpje 
over actieve landbouwer en inkomenssteun.

In tegenstelling tot het huidige GLB is het quotum in het 
nieuwe GLB niet meer van toepassing. Overdrachten van 
zoogkoeienquotum zijn dit najaar dus niet meer mogelijk.

• Precisielandbouw bekalken
Om te kunnen deelnemen aan de ecoregeling ‘Preciesland-
bouw-plaatsspecifieke bekalking’ moet u op het perceel een 
bodemscan laten uitvoeren. Dit kan al in het najaar 2022. De 
taakkaarten die na de scan opgemaakt worden, komen in 
aanmerking voor de ecoregeling in 2023.

Start maatregelen
Alle verbintenissen - zowel de eenjarige ecoregelingen als de 
meerjarige agromilieuklimaatmaatregelen - starten op 1 januari 
2023. De voorwaarden moeten vanaf dan worden nageleefd. 
U gaat best de gebruiksperiode en minimumoppervlakten van 
het perceel na. Deze worden voor elke maatregel afzonderlijk 
bepaald. In oktober vindt u alle subsidievoorwaarden terug in 
de maatregelfiches op onze website. De steunaanvragen moet 
u indienen via de verzamelaanvraag. Er zijn dus geen vooraf-
gaande inschrijvingen meer in het najaar.

De ontwerp-tekst van het nieuwe GLB, met onder andere 
de ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen, vindt 
u op www.vlaanderen.be/landbouw/GLB2023. Deze infor-
matie blijft onder voorbehoud tot er goedkeuring van de Euro-
pese Commissie is.

Heeft u nog vragen en wil u die live aan ons stellen? Dat kan 
zeker: in september en oktober organiseert het Vlaams Ruraal 
Netwerk infosessies voor landbouwers. Tijdens deze GLB-in-
fosessies focussen we op algemene informatie en zaken die 
landbouwers nu al moeten weten, bijvoorbeeld om het teelt-
plan op te maken.

Op Infosessies GLB 2023-2027 vindt u meer informatie over de 
infosessies en de linken om u in te schrijven. Daar kan u ook de 
presentaties en de opname van de eerste infosessie bekijken.

Meer info? www.vlaanderen.be/landbouw/GLB2023 of Vlaams 
Ruraal Netwerk / GLB 2023 - 2027

27 september 2022 
Beurs Green

14u - 16u30

Lancering OIRA-tool
SIERTEELT

Uw gratis online hulp bij risicoanalyse

Programma:

Welkom -  Gedeputeerde Oost-Vlaanderen
Noodzaak tool voor de sierteeltsector - TWW
Praktische uiteenzetting OIRA-tool - FOD WASO
Netwerkmoment met hapje en drankje

SCHRIJF JE HIER IN EN ONTVANG EEN GRATIS
TOEGANGSTICKET VOOR GREEN EXPO!

OF SCAN DE
QR-CODE
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1 | "Al 14 miljoen ton aan Oekraïense landbouwproducten uitgevoerd via so-
lidariteitscorridors"   – (Vilt.be) - Via de zogenoemde solidariteitscorridors, die op 
aansturen van de Europese Unie ingericht werden tussen de EU en Oekraïne, en 
via de Zwarte Zee, is de voorbije maanden al voor 14 miljoen ton graan en andere 
landbouwproducten vanuit Oekraïne geëxporteerd. Dat heeft een hoge Europese 
bron dinsdag gezegd. Het zet de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands 
beleid van de EU, de Spanjaard Josep Borrell, ertoe aan nogmaals van leer te 
trekken tegen de "propaganda" van de Russische president Vladimir Poetin. In 
mei lanceerde de Europese Commissie een actieplan om 'solidariteitscorridors' 
in te richten. Die moeten ervoor zorgen dat het vele graan dat in Oekraïne geblok-
keerd zit omwille van de Russische inval uitgevoerd kan worden en dat Oekraïne 
zelf humanitaire hulp, diervoeder, meststoffen en andere noodzakelijk goederen 
kan invoeren. Het Commissieplan moet de logistieke ketens coördineren, nieuwe 
routes tot stand brengen en knelpunten vermijden.
In de voorbije weken en maanden kon al 14 miljoen ton aan landbouwproducten 
uit Oekraïne worden geëxporteerd. Die handel verliep via de corridors, maar ook 
via de Zwarte Zee. Daar werd onder auspiciën van de Verenigde Naties en Turkije 
een akkoord met Rusland en Oekraïne bereikt om de export van landbouwproduc-
ten te faciliteren. In augustus alleen al kon via de solidariteitscorridors 2,6 miljoen 
ton aan Oekraïense landbouwproducten het land verlaten, het dubbele van het 
volume in april. Van alle Oekraïense export verliep vorige maand 61 procent via 
de corridors en 39 procent via de Zwarte Zee. 
Voor de oorlog was Oekraïne één van de belangrijkste graanproducenten te we-
reld. 90 procent van de uitvoer van graan en oliezaden gebeurde via de Zwarte 
Zeehavens. Een derde van de uitvoer was bestemd voor Europa, China en Afrika. 
Dat de Russische president Poetin de hele VN-deal over de uitvoer over de Zwarte 
Zee nu als een mislukking bestempelt, omdat de landen die het meeste nood 
hebben aan het graan niet zouden worden bereikt, werd maandagavond nog 
tegengesproken door hoge vertegenwoordiger Borrell. "Kijk naar de statistieken: 
twee derde van de Oekraïense export is naar Afrika, het Midden-Oosten en Azië 
gegaan", zei de Spanjaard in de marge van de Algemene Vergadering van de VN 
in New York. Volgens hem hebben de inspanningen van de VN én de EU nu al een 
drukkend effect op de mondiale voedselprijzen.

2 | Seizoenarbeiders komen van steeds verder naar Vlaanderen – (Kabinet 
minister Brouns) - De land- en tuinbouwsector rekent elk jaar op een aanzienlijke 
hoeveelheid seizoenarbeiders om de oogst binnen te halen. De Vlaamse land- en 
tuinbouwers putten hiervoor uit een zeer brede arbeidsreserve: interimarbeiders, 
studenten en buitenlandse werkkrachten vervoegen de akkers en velden om het 
oogstseizoen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Arbeidskrachten die van buiten 
Europa komen dienen hiervoor een arbeidskaart aan te vragen bij het Departe-
ment Werk & Sociale Economie. Dit jaar zijn er zo al 2.236 kaarten uitgereikt, meer 
dan in het volledige jaar 2021: toen werden er maar 1.894 kaarten uitgereikt.
Het aantal seizoenarbeiders zit al enkele jaren stevig in de lift. In het volledige jaar 
2019 werden er net 100 kaarten uitgereikt, terwijl in 2022 eind september 2.236 
kaarten werden uitgereikt. De conclusie: we kijken steeds meer naar buitenlandse 
arbeidskrachten om de seizoenarbeid in Vlaanderen op te vangen.
Ieder jaar telt België meer dan 65.000 seizoenarbeiders, waarvan er 45.000 in 
Vlaanderen tewerkgesteld zijn. Iedereen kan jaarlijks 100 dagen, via de zoge-
naamde plukkaart, als seizoenarbeider aan de slag. Naast Belgen zijn er tradi-
tioneel ook veel Oost-Europeanen aan de slag op onze land- en tuinbouwonder-
nemingen. De hoeveelheid uitgereikte arbeidskaarten, voor seizoenarbeiders 
van buiten de EU, blijft voorlopig dus nog een relatief klein aandeel van deze 
groep. Vlaanderen heeft ook een brede arbeidsreserve die elk jaar haar weg vindt 
naar de seizoenarbeid, zoals studenten die een tijdelijke job zoeken en interi-
marbeiders. Daarnaast komen heel wat werkkrachten uit de Europese Unie. Zij 
hebben omwille van het vrij verkeer van personen binnen Europese Unie geen 
arbeidskaart nodig. De opmerkelijke stijging in het aantal uitgereikte arbeids-
kaarten betekent een sterke stijging in het aantal niet-Europese werknemers die 
interesse tonen in de Vlaamse seizoensarbeid. Ook zij kunnen met de plukkaart, 
in combinatie met hun arbeidskaart, 100 dagen helpen met de oogst. De laatste 
jaren zien we een forse stijging in het aantal niet-Europeanen dat onze land- en 
tuinbouwondernemingen tijdens de oogst komt versterken. Tot nu toe kwamen 
al 2236 niet-Europeanen naar Vlaanderen.

3 | De Zuivele Waarheid – (Vlam.be) – Deze week lanceerde VLAM de podcastse-
rie De Zuivele Waarheid: vijf afleveringen die een eerlijke en actuele kijk bieden op 
de melkveehouderij in België. Host Hetty Helsmoortel ging op zoek naar concrete 
antwoorden op kritische vragen van de consument, zoals: “Is melk nu eigenlijk 
écht goed voor je gezondheid? Wat is de impact van zuivelproductie op het mi-
lieu? Horen koeien niet thuis in de wei in plaats van in de stal? Enz. Twee op de 
vijf consumenten kijkt kritisch naar het eten op hun bord en heeft een heleboel 
vragen over waar dat eten vandaan komt, welke impact het heeft op de planeet 
en meer. Hetty Helsmoortel, wetenschapswatcher en host van deze reeks, ging 
in dialoog met consumenten om in kaart te brengen welke vragen zij zich stellen. 
Met die vragen trok Hetty naar gerenommeerde academici, voedingsdeskundigen 
en Vlaamse melkveehouders, om een concreet antwoord te krijgen. “De podcast 
biedt de kritische consument zo een zeer eerlijk en actueel beeld van hoe het 
er in de Belgische zuivelsector aan toe gaat. Een must voor iedereen die goed 
geïnformeerd wil zijn,” aldus Hetty.
Hetty ging op reportage bij verschillende Vlaamse melkveehouders om met eigen 
ogen te zien en te ervaren hoe de vork aan de steel zit. Verder wordt in elke afle-
vering en smakelijk zuivelrecept bereid. De podcast De Zuivele Waarheid kan je 
beluisteren via Spotify, Apple Podcast,Google Podcast enYouTube.

4 | Tomatenprijzen stijgen door, twee keer zo hoog als afgelopen jaren – (agf.
nl) - De tomatenprijzen zijn vorige week voor de tweede week op rij gestegen op 
de VBT-klokken. De stijging past bij de tijd van het jaar. Traditioneel stijgen de 
prijzen in september. De middenprijzen in week 37 liggen ruim boven het vijfjarig 
gemiddelde. Datzelfde blijft ook gelden voor komkommer. De middenprijs voor 
tomaat kwam in week 37 bij de veilingen binnen het Verbond van Belgische Tuin-
bouwcoöperaties uit op ruim 1,53 euro per kilo voor losse tomaten en ruim 1,66 
euro per kilo voor trostomaten. In beide gevallen een middenprijs die twee keer 
zo hoog is als de afgelopen twee jaar.

5 | ‘Mogelijk meer uitstoot bij Beter Leven-kip’ – (Boerderij.nl) - De omscha-
keling van reguliere kip naar Beter Leven-kip met 1 ster leidt mogelijk niet tot 
vermindering van de ammoniakuitstoot. Misschien is er zelfs een hogere emissie. 
Dat stelt LTO op basis van nog niet gepubliceerd onderzoek van Wageningen 
University & Research.
Bij de switch naar de productie voor het dierenwelzijnsconcept Beter Leven stap-
pen pluimveehouders over op een lagere bezetting en dus minder dieren. Een 
lagere uitstoot zou dus voor de hand liggen. LTO stelt echter op de we |ite dat 
uit eerste gesprekken met Wageningen UR over de impactstudie die in opdracht 
van de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens wordt uitgevoerd, gebleken is dat van 
een afname geen sprake is. “Wanneer er daadwerkelijk meer ammoniak wordt 
uitgestoten, voorziet de Regiegroep grote problemen voor pluimveehouders en 
een vertraging in de omschakeling naar Beter Leven 1 ster kip. De Regiegroep 
vraagt daarom acute steun en helderheid vanuit overheden” aldus LTO, dat zelf in 
de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens vertegenwoordigd is.
Jumbo is voor het verssegment al volledig overgestapt op kip met minimaal 1 ster 
van het Beter Leven-keurmerk. Albert Heijn volgt in oktober. Andere retailers en 
sommige foodservicebedrijven hebben eveneens toezeggingen over omschake-
ling op Beter Leven-kip gedaan. Om die te kunnen nakomen, moet een aanzienlijk 
deel van de Nederlandse vleeskuikenhouders omschakelen. Dat betekent onder 
meer dat ze een overdekte uitloop dienen te bouwen.

| Kleiner dan de wolf, groter dan de vos: is de goudjakhals onderweg 
naar Vlaanderen? – (vrt.be en anb.be) - Na de verontrustende berichten in 

september 2021 van de herintroductie van de wolf, werd eind augustus 2022 via 
verschillende media bericht over de mogelijke aanwezigheid van een goudjak-
hals in Vlaanderen. De goudjakhals zit qua formaat tussen de vos en de wolf in, 
waardoor mensen het dier vrij makkelijk kunnen verwarren met één van deze 
twee soorten. Zichtwaarnemingen door omwonenden zijn momenteel onvol-
doende betrouwbaar om hierover uitsluitsel te bieden. Zo deed recentelijk een 
filmpje over twee zogezegde “wolven” in centrum Genk de ronde. Na controle door 
experts bleek het in dat geval om twee loslopende honden te gaan.
De goudjackhals werd in Vlaanderen nog nooit formeel geregistreerd. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos noch het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek deden 

Eigen ABS-samenstelling

kort nieuws

Weetjes voor ABS’ers



23 september 2022 | 7

zelf al waarnemingen ter zake en kunnen de beweringen in de media bevestigen 
noch weerleggen. Het is wel bekend dat de goudjakhals reeds werd waargeno-
men in Nederland en Duitsland, en de soort wordt al enige tijd ook in Vlaanderen 
verwacht.
Een Jakhals is niet gevaarlijker dan een vos of een wolf. Voornamelijk gaat hij op 
zoek naar ratten en muizen en andere kleine (huis)dieren tijdens de nacht. Het 
valt niet uit te sluiten dat hij zich vergrijpt aan een lam, maar zal naar verwachting 
veel minder op pad gaan naar vee dan wolven. Deze berichtgeving zal in de regio 
van Limburg opnieuw voor veel onrust zorgen bij schapenhouders. Meer dan ooit 
zal er moeten werk gemaakt worden van een omheining tegen de wolf, en deze 
zal ook moeten helpen tegen aanvallen van de jakhals.

7 | Tussendoortje: Ze zeggen wel eens dat ik te veel drink, maar dat is niet waar. 
Ik drink maar bij twee gelegenheden… wanneer ik blij en happy ben… en wanneer 
ik dat niet ben.

8 | Ultrabewerkt voedsel slecht voor onze gezondheid – (Agripress.be) - Dat 
ultrabewerkt voedsel slecht is voor de gezondheid, is geweten. Maar tot voor 
kort wisten we niet precies waarom. Nu zijn er steeds meer aanwijzingen dat 
chips, koekjes, fabrieksbrood en bereide vleeswaren niet simpelweg een slechte 
voedingswaarde hebben, maar schadelijke ontstekingen in het lichaam kunnen 
veroorzaken, schrijft biochemicus Richard Hoffman.
In Europese en Noord-Amerikaanse landen is ultrabewerkt voedsel nu goed 
voor meer dan de helft van de geconsumeerde calorieën. Dit is zorgwekkend, 
aangezien deze voedingsmiddelen in verband zijn gebracht met een aantal ge-
zondheidsproblemen. Zo is er een groter risico op obesitas en verschillende chro-
nische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en dementie. Bij ultrabewerkte 
voedingsmiddelen worden verschillende synthetische of industriële ingrediënten 
(zoals emulgatoren, verdikkingsmiddelen en kunstmatige smaakstoffen), samen-
gevoegd tot voedingsproducten door een reeks ingrijpende productieprocessen.
Suikerhoudende dranken en veel ontbijtgranen behoren tot de ultrabewerkte 
voedselgroep, net als recentere innovaties. Er zijn bijvoorbeeld de zogenaamde 
‘plantaardige’ hamburgers, die meestal zijn gemaakt van eiwitisolaten en andere 
chemicaliën om de producten lekker te maken. De intense industriële processen 
die worden gebruikt om ultrabewerkt voedsel te produceren, vernietigen de na-
tuurlijke structuur van de ingrediënten. Op die manier verdwijnen veel nuttige 
voedingsstoffen zoals vezels, vitamines en mineralen. Dat ultrabewerkt voedsel 
schadelijk is voor onze gezondheid, is geweten. Maar het was tot voor kort ondui-
delijk of dit simpelweg komt omdat deze voedingsmiddelen een slechte voedings-
waarde hebben. Twee recente onderzoeken tonen echter aan dat dit misschien 
niet volstaat om hun gezondheidsrisico’s te verklaren.

9 | Willem-Alexander kan Nederlandse boeren niet sussen – (Vilt.be) - Tij-
dens de Troonrede op Prinsjesdag in Nederland kwam de stikstofproblematiek 
uitgebreid aan bod. Koning Willem-Alexander benadrukte dat het probleem niet 
alleen bij de landbouw ligt, maar dat ook de industrie en de transportsector in-
spanningen moeten leveren en dat ook banken, veevoerfabrikanten, supermark-
ten en consumenten een verantwoordelijkheid hebben. Maar daarmee wordt het 
vertrouwen tussen boer en overheid niet hersteld, stellen de landbouworganisa-
ties. De Nederlandse Prinsjesdag is de opening van het parlementair jaar en valt 
traditiegetrouw op de derde dinsdag van september. De koning spreekt die dag 
de ‘Troonrede’ uit, waarmee hij uit de doeken doet wat het regeringsbeleid voor 
het komende jaar zal zijn. Die dag worden daarnaast de miljoenennota en de 
rijksbegroting gepresenteerd.
In de Troonrede kwam dit jaar ook het stikstofakkoord aan bod. Willem-Alexander 
benadrukte de tegenstrijdigheid van de bestaanszekerheid die onder druk staat in 
een periode van economische groei. Hij zei ook dat hij de emoties van de boeren 
begrijpt, die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf waar ze vaak al generaties 

lang trots op zijn. Desondanks, stelde hij, is de halvering van de stikstofuitstoot 
onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en vergunningverlening. 
Hij ziet, naast de al dan niet gedwongen uitkoop, verschillende pistes om het pro-
bleem aan te pakken: via een andere bedrijfsvoering, een nieuwe technologie of 
bedrijfsverplaatsing. Hij merkte bovendien op dat ook andere sectoren aan zet zijn 
en dat de inspanningen dus niet enkel van de landbouw moeten komen. Land-
bouworganisatie LTO greep Prinsjesdag aan om de alarmklok te luiden over de 
onzekerheid waarmee de boeren te kampen hebben. “Ondanks alle beloftes over 
toekomstperspectief is nog steeds compleet onduidelijk wat de economische, so-
ciale en culturele impact wordt van de kabinetsplannen voor bijvoorbeeld water, 
klimaat en stikstof. De energiecrisis, die ook boeren en tuinders hard raakt, komt 
daar bovenop”, klinkt het. “Er heerst veel boosheid en onmacht onder de Neder-
landse boeren en tuinders. Klap op klap krijgen ze te verwerken en het wenkend 
toekomstperspectief weet het kabinet nog altijd niet te geven. Het oplossen van 
deze vertrouwenscrisis tussen politiek en platteland vergt alle aandacht van het 
kabinet,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

10 | Slechts 20 Nederlandse boeren laten zich uitkopen – (Vilt.be) - De eerste 
uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verminderen, is nog geen 
groot succes. Zeker 750 bedrijven kwamen volgens de provincies in aanmerking 
voor een vrijwillige uitkoopregeling, maar sinds november 2020 is met slechts 
twintig boeren daadwerkelijk een akkoord gesloten. Dat blijkt uit een onderzoek 
van de NOS. Volgens de provincies is het aan het Kabinet zelf te wijten dat de 
uitkoopregeling geen succes is. Voortdurend wisselende voorwaarden en de aan-
kondiging van een nieuwe, "woest aantrekkelijke" regeling door stikstofminister 
Christianne Van der Wal zouden boeren huiverig hebben gemaakt om aan de 
eerste uitkoopregeling mee te doen.
Minister Van der Wal geeft in een reactie toe dat het aantal aanmeldingen "mond-
jesmaat op gang komt". Ze wijst erop dat ze de opkoopregeling met een paar 
maanden heeft verlengd en heeft hoop dat boeren zich alsnog melden. "De eerste 
boeren worden nu opgekocht, maar het zijn langdurige trajecten. Dit doe je niet 
van maandag op dinsdag." Het gaat om de uitkoopregeling voor zogenoemde 
piekbelasters. Voor de opkoopregeling was 350 miljoen euro beschikbaar, maar 
tot nu toe is daar maar een klein deel van uitgegeven met de aankoop van twintig 
veehouderijen. De regeling is verlengd en loopt nu begin december af. Toch ver-
wachten de provincies niet dat de komende maanden veel nieuwe opkoopcon-
tracten zullen worden getekend, hooguit nog eens enkele tientallen. Daar kwam 
bij dat er tussen het kabinet en de provincies veel onduidelijkheid was over de 
voorwaarden voor uitkoop. Om uitgekocht te kunnen worden moet er minstens 
een impact zijn van 2 mol, of omgerekend 28 gram stikstofneerslag per hectare 
per jaar in een natuurgebied. Veehouderijen hebben vaak een vergunning voor 
meer dieren dan ze daadwerkelijk houden, ze hebben dus latente stikstofruimte.

11 | Verkoop duurzaam vlees steeg 3 % in 2021 in Nederland – (Veeteeltvlees.
nl) - Nederlandse consumenten besteedden afgelopen jaar drie procent meer 
aan vlees en vleeswaren met duurzaamheidskeurmerk dan in 2020. Dit blijkt uit 
de Monitor Duurzaam Voedsel 2021, uitgevoerd door Wageningen University & 
Research in opdracht van het ministerie van LNV. In de productcategorie vlees 
en vleeswaren lag het aandeel producten met duurzaamheidskenmerk op 36 pro-
cent, met name dankzij het keurmerk Beter Leven. Van de bestedingen aan vlees 
en vleeswaren kwam 779 miljoen euro op het conto van rundvlees, waarvan 144 
miljoen euro besteed was aan rundvlees met duurzaamheidskenmerk.

12 | Uitspraak van de week: “Wat koeien met hun voedsel doen, doen wij met 
onze gedachten.” (Wim Kan) 

13 | Blondje… Een week geleden zat ik in de vroege avond aan de toog van 
café Het Heilige Huisje in het centrum van ons dorp. De televisie stond op en 
het nieuws van 19.00 uur ging beginnen. Een knappe blonde jongedame kwam 
binnen en zette zich naast mij. We keken samen naar het nieuws dat begon met 
een bericht over een kerel die dreigde om van een hoog gebouw te springen. De 
mooie blonde jongedame keek naar mij en vroeg: "Zou hij springen?" Ik zei: "Vol-
gens mij wel." Zij antwoordde: "Wedden van niet?" Ik legde een briefje van 20 euro 
op de toog en zei: "Afgesproken, we wedden." Op het moment dat de mooie blonde 
juffrouw haar 20 euro biljet op de toog legde sprong de man op TV recht zijn dood 
in. Het mooie blondje was erg ontdaan en schoof haar briefje in mijn richting: 
"Eerlijk is eerlijk, hier is je geld." zei ze met trillende stem en tranen in haar ogen. 
Ik antwoordde: "Ik kan je geld niet aannemen. Ik zag dit nieuwsbericht al op het 
nieuws van 18.00 uur… en ik wist dat hij ging springen." Het blondje antwoordde: 
"Ja, ik zag het toen ook, maar ik dacht zeker dat hij dit geen tweede keer zou doen."

Foto Natuur en Bos (oud beeld van een goudjakhals in Duitsland).
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Sinds enkele weken zorgen wolven opnieuw voor schade-
gevallen bij veehouders. Dit is geen toeval. Net als in de 
voorbije jaren zien we rond deze periode een piek in de 
meldingen. Voor landbouwers is er financiële en technische 
ondersteuning beschikbaar om hun dieren tegen dergelijke 
aanvallen te beschermen.

Het najaar is de periode waarin de wolvenwelpen veel voedsel 
nodig hebben maar nog niet zelf mee kunnen jagen. De vol-
wassen wolven zullen daardoor sneller gemakkelijke prooien 
zoals onbeschermd vee aanvallen. Ook groter vee, zoals vaar-
zen, hebben in deze periode een hoger risico om aangevallen 
te worden.

Preventie werkt
We begrijpen dat de lokale veehouders binnen de risicozone, 
en vooral in de directe buurt van het wolventerritorium, bekom-
merd zijn. Toch willen we benadrukken dat alle schadegevallen 
die tot op heden werden vastgesteld zich voordeden op weides 
die niet afgebakend werden met wolfwerende omheiningen. 
Zoals ook in het buitenland kan vastgesteld worden, blijkt pre-
ventie dus zeer effectief.

Financiële en technische ondersteuning
We willen daarom graag een oproep doen aan de veehouders 
om hun dieren op die manier te beschermen. Zowel voor pro-
fessionele als particuliere veehouders is er financiële en tech-
nische ondersteuning beschikbaar. 

Er werd enkele maanden geleden een nieuwe, uitvoerige folder 
opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Wolf Fencing Team met alle nuttige informatie.

In Vlaanderen zijn er deze week 3 besmettingen met vogelgriep 
type H5 vastgesteld, 1 bij een professionele kippenhouder en 2 
bij handelaars/kwekers van sierpluimvee.
In Sint-Laureins is bij een legkippenhouder met zo’n 150.000 
legkippen (zonder buitenloop) deze week verhoogde sterfte 
vastgesteld. Verder onderzoek bracht aan het licht dat het hier 
om hoog-pathogene vogelgriep type H5) ging.
De andere besmettingen zijn in Beernem en Bocholt bij hande-
laars/kwekers  van sierpluimvee. Hier liepen de vogels wel bui-
ten. Het bedrijf in Bocholt was in januari al eens getroffen door 
vogelgriep. De oorzaak van de besmetting zijn waarschijnlijk 
besmette wilde vogels.

Doordat er nu vogelgriep is uitgebroken op een professioneel 
bedrijf, is België zijn status van vogelgriepvrij kwijt. Dit kan ge-
volgen hebben voor de export.

Rond de besmette bedrijven is een beschermingszone van 3 
km en een bewakingszone van 10 km. De 10 km zone rondom 
de besmette bedrijven in Sint-Laureins en Bocholt, ligt deels 
in Nederland. De 10 km zone rondom het bedrijf in Beernem 
overlapt deels met die van Sint-Laureins.
In deze beperkingszones worden extra maatregelen genomen 
om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. 
Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze 

Daarnaast werd er eveneens een instructievideo ontwikkeld.
Het Wolf Fencing Team ondersteunt gratis alle vragen van 
veehouders met betrekking tot het realiseren van wolfwerende 
omheiningen en komt ook ter plaatse (voor advies en/of plaat-
sing). Hou er wel rekening mee dat er ondertussen een wacht-
tijd geldt door de vele aanvragen.

Doe beroep op een bedrijfsplanner van de VLM
Om de professionele rundvee- en paardenhouders op korte 
termijn te kunnen ondersteunen, is het voor veehouders van 
Peer, Meeuwen, Hechtel-Eksel en Helchteren ook mogelijk om 
beroep te doen op een bedrijfsplanner van de VLM. Zij komen 
ter plaatse om advies te geven over het wolfwerend maken van 
de omheining en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar 
is. Graag ondersteuning van bedrijfsplanner VLM? Geef een 
seintje via beheerovereenkomsten.oost@vlm.be

zones binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aan-
gegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. 
Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient 
een dierenarts te raadplegen.

Gevaar op besmetting blijft groot
Deze besmettingen maken duidelijk dat de besmettingsdruk 
hoog is. Een zeer strikte opvolging van de bioveiligheidsmaat-
regelen is dus zeker nodig. Alhoewel dit geen 100% garantie is 
om het vogelgriepvirus buiten te houden, blijft het wel de beste 
verdediging.

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van 
pluimvee er nogmaals aan dat het vogelgriepvirus nog steeds 
aan het circuleren is onder wilde vogels. En hoewel het niet 
meer verplicht is sinds 14 mei, blijft het daarom aangeraden om 
je dieren af te schermen van wilde vogels die het virus mogelijk 
dragen. Dit kan met behulp van netten. De dieren voederen 
moet wel nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken ge-
beurt ook bij voorkeur afgeschermd.
Een algemene ophokplicht is nog niet aan de orde, maar de 
kans is wel groot dat dit relatief snel ingevoerd zal worden. 

Meer actuele info vindt u op favv.be.

vlm.be

Mark Wulfrancke

actueel

actueel

Financiële en technische ondersteuning  
voor wolfwerende omheiningen

Vogelgriep vastgesteld in Vlaanderen

copyright Agentschap voor Natuur en Bos
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Op zwier met Buysrogge en Demir
Zaterdag 24 september 2022 - 14:00

Bescherm wat
je dierbaar is.

+32 157 171 71
www.eternit.be

EXTASE WINTERTARWE

Een sublieme opbrengst van
uw wintertarwe

Hoge graan en stro-opbrengst
Goede legervastheid en ziekteresistentie
Hoog hectolitergewicht
Inzaai van half oktober tot half december

NVA-St.-Niklaas: “De afgelopen twee jaar hebben we als Vlaming onze natuur heront-
dekt. We beseften plotseling dat we niet naar de andere kant van de wereld moeten 
vliegen om tot rust te komen. Vaak volstaat het om te genieten van wat onze eigen 
natuur ons te bieden heeft.

Samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Kamerlid Peter Buys-
rogge trekken we er op uit in een stukje natuur dichtbij. U bent van harte welkom om 
mee op zwier te gaan in de Fondatie van Boudelo in Sinaai! Afspraak op zaterdag 
24 september om 14 uur stipt.”

syndicale oproep

Haal je tractor van stal
ABS heeft die dag afspraak met minister Demir om even de sectorproblemen aan te kaarten.
We verzamelen met tractoren aan de sportvelden V.O.S. Reinaert om 14.00 in de Cadzandstraat om dan geza-
menlijk in kolonne naar het veld te trekken waar de ontmoeting met de minister zal plaatsvinden.  Mocht de 
minister toch niet komen, blazen we de ontmoeting af.

Meer info bij Paul Cerpentier, 0483 40 11 49 of Ann Dieleman, 0474 56 56 31.
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Landbouwers die mestverwerkings-
plichtig zijn, kijken het best nu hun cer-
tificatenrekeningen na. De Mestbank 
herinnert de landbouwers eraan dat 
de mestverwerkingscertificaten voor 
2020 ten laatste op 30 september 2022 
naar de certificatenrekening van dat 
jaar moeten overgedragen zijn. Over-
drachten die te laat worden ingediend, 
kunnen niet in rekening gebracht worden. De landbouwers 
vinden een actueel overzicht van hun MVC op de certifica-
tenrekening van 2020 op het Mestbankloket (www.mest-
bankloket.be > MVC).

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de 
basismestverwerkingsplicht van 2020
Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de 
bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de 
gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. 
De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2020, 
kregen in juli 2022 van de Mestbank een melding met de te 
verwerken hoeveelheid mest.

De mestverwerkingsplicht van 2020 kan ook geraadpleegd 
worden op het Mestbankloket www.mestbankloket.be.

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf 
op 30 september 2022 over de nodige mestverwerkingscer-
tificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certifi-

catenrekening van het jaar 2020 na. De 
mestverwerkingscertificaten waarover de 
bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maxi-
maal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn 
van pluimveemest die werd geproduceerd 
door een andere bedrijfsgroep.

Wie mestverwerkingscertificaten van 
2021 wil gebruiken voor het bewijzen van 

de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2020, moet die 
mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2022 
overdragen via het Mestbankloket.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de 
verwerkingsplicht door een overname van nutriëntene-
missierechten (NER) mits mestverwerking
Wie in 2020 nutriëntenemissierechten had die werden overge-
nomen op voorwaarde van mestverwerking van bedrijfseigen 
mest, had twee keuzes in 2020:
• ofwel die hoeveelheid te verwerken mest exporteren
• ofwel die hoeveelheid mest naar een verwerkingsinstallatie 

voeren.

Die landbouwer moet er ook voor zorgen dat de nodige mest-
verwerkingscertificaten van 2020 ten laatste op 30 september 
2022 op zijn certificatenrekening van 2020 staan. In tegenstel-
ling tot de basismestverwerkingsplicht, mag hij voor die mest-
verwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2021 
naar de certificatenrekening van 2020 overdragen.

actueel
30 september 2022 is de uiterste datum  

voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

www.nacvzw.be 

Starterscursus land- en tuinbouw 
Type A: algemene starterscursus (100u) 
Type B: specialisatiecursus (60u) 
Stage (vrijstelling mogelijk) 
Installatieproef 

051/26 08 30 - 0475/96.90.51  info@nacvzw.be  

Met steun van Vlaamse Overheid en EU -  Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

Interesse in de  
land- of tuinbouw? 

Locaties en startdata  

Oedelem 26/9 Roeselare 27/9 

Woumen 26/9 Oudenaarde 27/9 

Ieper  26/9 Loenhout 28/9 

Ninove 26/9 Zemst 28/9 

Zelzate 27/9 Diest  28/9 

Meer info: https://www.nacvzw.be/  

www.nacvzw.be 

Met steun van Vlaamse Overheid en EU -  Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

Inschrijven:  
www.nacvzw.be/nl/evenementen 

Info: 0483/17.85.10  
kaat@nacvzw.be 

Is je fytolicentie al in orde?  
Verlengingen fytolicentie  

Fysiek en online! 

Ook online! Data op de website! 

www.nacvzw.be/nl/evenementen 

28/9  - Ranst  

6/10  - Loenhout 

10/10  - Diepenbeek  

21/10  - Ninove  
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Crelan en MiiMOSA werken al 5 jaar samen om de landbouw- 
en voedseltransitie in België te financieren. 

Boerderijen, coöperaties, bedrijven, verenigingen, start-ups : financier 
uw project dankzij het grote publiek op het crowdfunding-platform 
MiiMOSA! Uw voordelen :

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Om van uw fondsenwerving een succes te maken 

EXTRA VISIBILITEIT
Dankzij de Crelan- en MiiMOSA-communities

EXTRA FINANCIËLE STEUN VAN CRELAN TOT €1500
voor de geselecteerde favoriete projecten

Dien uw project in op crelan.miimosa.com voor 31 oktober 2022

Diksmuide 3 okt Ninove 6 okt Zwijnaarde 10 okt 

Diest 13 okt Loenhout 18 okt Roeselare 20 okt 

Zemst 24 okt Diepenbeek 3 nov Sint-Niklaas 14 nov 

Ruddervoorde 15 nov Retie 10 jan Eeklo 20 jan 

Wil u bespuitingen uitvoeren (bv onkruid)? 
Volg dan nu onze cursus fytolicentie P2

(avond en dagcursus, 60u, 200 Euro) 
Meer info: www.nacvzw.be 

0495/29 80 13  

bart@nacvzw.be  

www.nacvzw.be  

 

 

Verder nog bij NAC: Fytolicentie P1 (enkel spuiten) •  

P3 (voorlichting) • NP (verkoop particuliere producten)  

Navorming fytolicentie: www.nacvzw.be/nl/evenementen 

Schrijf vandaag nog in voor een van 
onze fytolicentie cursussen via mail 
(bart@nacvzw.be) of telefoon 
(0495/29 80 13) 

Met steun van Vlaanderen en EU - www.vlaanderen.be/pdpo                             
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn 

platteland 

Vervang dit jaar uw asbesthoudend dak van 
een verwarmde ruimte door een geïsoleerde 
oplossing en ontvang 

tot €12/m2 subsidie!

Uw dak 
is geld 
waard!

info@mm-montage.be
www.mm-montage.be
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De belastingaangifte voor de land-
bouwers die forfaitair belast wor-
den, moet binnenkort terug opge-
maakt en ingediend worden Het 
jaar 2021 was globaal een goed 
inkomensjaar voor de landbouw-
sector omdat voor de meeste sec-
toren de omzet steeg ten opzicht 
van het jaar voordien. Alleen in 
de varkenshouderij waren er aan-
zienlijke prijsdalingen te noteren.. 
In dit blad vindt u een tabel met 
de semibrutowinsten per land-
bouwstreek en onderverdeeld 
in barema melk, vlees en akker-
bouw. De barema’s voor de andere 
bedrijfstakken zoals pluimvee, 

groenten, aardbeien, witloof, etc zijn ter beschikking in het 
ABS-kantoor te Roeselare.

Evolutie van de Semibrutowinst-cijfers (SBW) per sector
Akkerbouw 
De akkerbouwers kenden een stijging van hun inkomen on-
danks de licht gedaalde opbrengsten van granen, aardappe-
len en suikerbieten. De prijs van de granen was duidelijk beter 
dan vorig jaar en de prijs van de aardappelen op de vrije markt 
was aanzienlijk hoger dan het jaar voordien. Phyto, energie- 
en meststofkosten gingen behoorlijk omhoog, andere kosten 
stegen lichtjes. Het barema akkerbouw stijgt met iets minder 
dan 15 %.

Melkveehouderij
Voor de melkveehouders was er een stijging van de melkprijs 
en een lichtere stijging van de opbrengst van reformkoeien en 
de kalveren. Na aftrek van hogere energie- en voederkosten 
leidde dit tot een stijging van de SBW met ongeveer 22 % t.o.v. 
2020. 
Er wordt reeds geruime tijd een systeem toegepast van pro-
gressieve barema’s. 
Enkele jaren terug werd een akkoord met de fiscus afgesloten 
waarbij deze progressie variabel toegepast wordt in functie van 
de uitbetaalde melkprijs. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs 
bedroeg 37.29 euro/100 liter in 2021 waardoor de toegepaste 
progressie dus 5 euro bedraagt i.p.v. 3 euro in 2020.
(zie overzicht progressie in functie van de uitbetaalde melkprijs 
in bijlage 1).

Vanaf vorig jaar wordt de verhoging toegepast vanaf 35 ha 
i.p.v. 25 ha en loopt door tot 115 ha i.p.v. 65 ha. Een melkvee-
bedrijf met 115 ha melk zal dus voor zijn ha melk boven de 35 
de semi-brutowinst per ha zien verhogen met 400 euro (80 ha 
x 5 euro/ha). De coëfficiënt “liters per ha” die dient om de “ha 
melk” bepalen bleef ongewijzigd.

Varkenshouderij 
In de varkenshouderij was er een aanzienlijke daling van de 
biggenprijs en de vleesvarkensprijs gecombineerd met een 
sterke stijging van de voederkosten. Dit leidde tot een se-
mi-brutoverlies van 250 euro per productieve zeug (in plaats 
van een semi-brutowinst van 30 euro in 2020) en een semi-bru-
toverlies van 12 euro per verkocht vleesvarken (in plaats van en 
semi-brutowinst van 6 euro in 2020). Dit is een dramatische 
daling ten opzichte van 2020 dat ook al een pover jaar was. Als 
gevolg hiervan worden de verliezen ten gevolge van sterfte van 
dieren een extra jaar overdraagbaar. Zo kunnen verliezen van 
2020 worden afgetrokken in 2021 en 2022. 
Voor varkens op contract bedraagt de semi-brutowinst 8 euro 
per afgemest varken (tegenover 9 euro in 2020).

Ir. Marnick Devrome

AABS informeert
Forfaitaire belastingaangifte land- en tuinbouwers  

inkomsten 2021

U heeft tijd tot 16 januari 2023 om via uw mandataris uw dossier in te dienen via tax-on-web.

Wanneer de aangifte van vorig 
aanslagjaar elektronisch werd 
in  gediend, ontvangt u dit jaar 
geen papieren aangifteformulier 
meer.

Voorbeeld van de toe te passen progres-
sie in de varkenshouderij
Een bedrijf met 150 zeugen en 3500 verkochte 
vleesvarkens.

SBW = (150 zeugen x -250 euro/zeug) + (3500 
vleesvarkens x -12 euro/vleesvarken) = 
-79500 euro.
Geen progressie omdat het aantal zeugen lager is 
dan 200 en het aantal verkochte vleesvarkens lager 
dan 5000.

Een bedrijf met 300 zeugen en 6500 verkochte 
vleesvarkens

SBW zeugen = zeugen = (200 x -250) + (100 x (-250 
+ (100 x 0.5)))= -50000 -20000 =  
-70000 euro of -233.33 euro/zeug

SBW vleesvarkens = (5000 x -12) + (1500 x (-12 + 
(1500 x 0.002))) = -60000 - 13500 =  
-73500 of -11.31 euro per verkocht vleesvarken

Tabel 1. Progressie voor melkprijs toegepast vanaf de 35ste ha.

Uitbetaalde melkprijs Progressie

<30  1

30 tot <32 2

32 tot <34 3

34 tot <36 4

Vanaf 36 5
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Wijziging sedert inkomstenjaar 2020:
Omdat grotere varkensbedrijven bij belas-
tingcontroles een veel hogere winst uitkwa-
men dan de aangegeven forfaitaire winst, 
werd ook voor deze sector net zoals bij melk-
vee een progressie ingevoerd. Boven de 200 
zeugen werd een progressie toegepast van 
0.50 euro per zeug tot een maximum van 
500 zeugen. Boven de 5000 verkochte vlees-
varkens werd een progressie toegepast van 
0.002 euro per vleesvarken tot een maximum 
van 11000 vleesvarkens. In een afzonderlijk 
kader wordt dit toegelicht met een voorbeeld.

Pluimveehouderij
Ook voor de braadkippen werd een progres-
siesysteem ingevoerd. De eerste 250000 
opgezette kuikens worden belast aan de se-
mi-brutowinst (0.1684 euro bij vrije kwekers, 
0.1681 euro bij kwekers met prijsgarantie). Er 
is een progressie van 0.0005 per 1000 opge-
zette kuikens vanaf 250000 tot 500000; een 
bijkomende progressie van 0.00025 per 1000 
opgezette kuikens vanaf 500000 tot 750000. 
Boven de 750000 is er geen bijkomende pro-
gressie.

Vleesveehouderij
De vleesveesector ging er in 2021 op vooruit. 
De prijzen van het kwaliteitsvleesvee stegen 
aanzienlijk wat in combinatie met een voe-
derkoststijging leidde tot een stijging van de 
semi-brutowinst van gemiddeld 6.4 %.

Tuinbouwteelten
Vanaf inkomstenjaar 2020 werd een wijziging 
ingevoerd die van toepassing is voor alle tuin-
bouwteelten (groenten, aardbeien, witloof,…). 
Hierbij wordt rekening gehouden met de 
omzet op het bedrijf van alle tuinbouwteel-
ten samen. Er werd een systeem uitgewerkt 
waardoor een teler met een totale omzet 
tuinbouwteelten die hoger is dan 50000 euro 
bijkomende “fictieve oppervlakte” zal moeten 
aangeven in geval van behaalde meerwin-
sten. Hierbij wordt de reële omzet vergeleken 
met een “verbeterde” totale omzet tuinbouw 
gebruik makende van de forfaitaire ontvang-
sten per tuinbouwteelt. Indien de reële omzet 
groter is dan de berekende verbeterde omzet, 
moet aldus verhoudingsgewijs extra opper-
vlakte worden aangegeven.

Belastbaarheid van premies en VLIF-steun
De premies zijn aan te geven bovenop de SBW. De vergoe-
dingen die landbouwers ontvangen in het kader van biologi-
sche en milieuvriendelijke landbouw hoeven niet bovenop de 
SBW te worden aangegeven. Deze worden er dus uitgehaald 
en afzonderlijk belast aan 16.50 % wat meestal voordeliger is. 
Hierbij gaat het bvb. om premie mechanische onkruidbestrij-
ding en eiwithoudende gewassen, premie erosiebestrijding, 
vergoedingen in het kader van beheerovereenkomsten met 
de VLM (vb. verminderde bemesting, akkerrandbeheer, kleine 
landschapselementen, enz.). Indien het totaal van de premies 
voor biologische en milieuvriendelijke landbouw hoger is dan 

de forfaitaire semi-brutowinst, moet het verschil wel als bij-
komende winst worden aangegeven. Ook de subsidies die 
zorgboerderijen ontvangen worden geacht in de SBW-cijfers 
inbegrepen te zijn.
Net zoals vorig jaar zijn de premies van betalingsrechten en 
zoogkoeienpremie belastbaar aan 12,50%. Uitzondering wordt 
gemaakt indien de globale belastingaanslag, na samenvoeging 
van alle inkomsten, voor de belastingplichtige landbouwer gun-
stiger is dan 12,50%; in dit geval wordt dit gunstiger tarief ook 
voor de zoogkoeienpremies en de betalingsrechten toegepast. 
Voor natuurlijke personen blijft er de volledige defiscalisering 
naar 0% van de VLIF-steun uit rentesubsidie en kapitaalspre-
mie. De landbouwer moet de subsidies niet toevoegen aan de 
belastbare winst en mag het totale bedrag van de financiële 

Tabel 2. Belastingkrediet inkomsten 2021

Activiteitsinkomen (A) in euro 5440 < A < 7260  7260 < A < 18150 18150 < A < 23580
Belastingkrediet in euro tussen 0 en 730 (*) euro     730 euro (*) tussen 730 (*) en 0 euro
(*) 330 euro voor een meewerkende echtgenote/echtgenoot met volwaardig sociaal statuut
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(voordien was de aftrek beperkt tot 50%).
De verzekeringspremie die betaald werd voor een brede weers-
verzekering in de landbouw is eveneens aftrekbaar. 
Vanaf inkomstenjaar 2020 kunnen de kosten voor certificering 
worden gespreid en werd maaien van hooi ook aftrekbaar.

De overige individueel aftrekbare kosten blijven eveneens zoals 
in de aangifte van vorig jaar.
Vanaf inkomstenjaar 2016 hebben zelfstandigen recht op een 
belastingkrediet ook als ze kiezen voor een forfaitair belasting-
stelsel. Dit was tot voordien enkel mogelijk voor zelfstandigen 
met een fiscale boekhouding. Dit is een wijziging die voor land-
bouwers met een forfaitaire aangifte gunstig is. Voor de bepa-
ling van het activiteitsinkomen wordt rekening gehouden met 
de beroepsinkomsten, doch niet met de afzonderlijk belastbare 
inkomsten zoals de premies.
In tabel 1 wordt een beknopt overzicht gegeven van het toege-
kend belastingkrediet.

Net zoals dit voor de melkveehouders en de varkenshouders 
van toepassing is, werd sedert inkomstenjaar 2020 ook voor de 
akkerbouw een progressie toegepast. Voor de akkerbouwers 
met specialisatie in de aardappelteelt is er een progressie wan-
neer de vrije marktprijzen aanzienlijk hoger zijn dan de gemid-
delde contractprijzen. Deze verhoging wordt enkel toegepast 
indien de oppervlakte aardappelen boven de 5 ha ligt. Aange-
zien de vrije marktprijzen voor het oogstjaar 2021 hoger waren 
dan de gemiddelde contractprijs is dit jaar een meerwinst van 
450 euro/ha aardappelen van toepassing voor een oppervlakte 
aardappelen meer dan 5 ha.

Indieningsdatum van de aangifte
Dit jaar dient de aangifte te worden teruggestuurd tegen 
dinsdag 20 december 2022. Wanneer de aangifte wordt in-
gediend via tax-on- web via uw boekhouder heeft u de tijd tot 
maandag 16 januari 2023 om uw aangifte in te dienen. De 
aangiftes die opgemaakt worden via Adviesbureau ABS wor-
den zoveel mogelijk via tax-on-web ingediend.

Opgepast: wanneer de aangifte van vorig aanslagjaar elek-
tronisch werd ingediend, ontvangt u geen papieren aangifte-
formulier meer! U hoeft ook geen aangifteformulieren aan te 
vragen indien ook dit jaar de aangifte elektronisch gebeurt.
De informatica van de belastingadministratie laat niet meer toe 
dat er uitstel toegestaan wordt aan de boekhouders voor indie-
ning na de uiterste indieningsdatum. Wij raden ten stelligste 
aan om tijdig uw aangiftegegevens aan uw boekhouder te 
bezorgen!

lasten van het jaar als beroepskosten aftrekken. Voor vennoot-
schappen (vennootschapsbelasting) blijft het belastingtarief 
voor de VLIF-steun van 5 % behouden. 
Om van dit voordeel te genieten moet het gesubsidieerde goed 
drie jaar binnen de landbouwonderneming blijven en mag dus 
niet vrijwillig vervreemd worden. 

Andere premies en vergoedingen
Vergoedingen van het rampenfonds in 2021 zijn in de SBW in-
begrepen en hoeven dus niet afzonderlijk te worden aangege-
ven, tenminste als de verliezen die betrekking hebben op de 
vergoeding ook niet als beroepskost werden afgetrokken. 

Andere winsten
Inkomsten uit bvb. uitgevoerde werken bij andere landbou-
wers, hoevevakanties, verkoop op boerenmarkten, prijskam-
pen, ontvangsten van seizoenpacht, etc.
moeten afzonderlijk worden aangegeven. Ook het beroepsma-
tige gedeelte van de inkomsten uit groenestroomcertificaten 
moet worden toegevoegd.
Verkoop van eigen producten op de hoeve aan een particulier 
voor persoonlijk gebruik hoef je niet bijkomend aan te geven.
Wanneer je als landbouwer grond verhuurt via een seizoencon-
tract (cultuurcontract) dan is de ontvangen huur belastbaar. De 
verhuurde ha hoef je niet mee te tellen bij de ha voor de bere-
kening van de semi-brutowinst. De landbouwer die de grond 
huurt, kan de betaalde huur als aftrekbare kost in aanmerking 
nemen, maar beperkt tot het bedrag van de toepasselijke se-
mi-brutowinst.

Gebruikersschadecompensaties door bestemmingswijzi-
ging binnen de bestemming “natuur en reservaat“ en “bos” die 
betaald worden door de VLM zijn als volgt belastbaar:
indien de vergoeding wordt toegekend tijdens de actieve peri-
ode als landbouwer worden deze afzonderlijk belast tegen een 
aanslagvoet van 16,50%, met toepassing van de 4 x 4 regel (dus 
het eventuele gedeelte boven de belastbare nettowinst van de 
4 voorafgaande jaren blijft gezamenlijk belastbaar). Indien de 
vergoedingen worden toegekend na de stopzetting van de 
activiteit, is deze afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde 
aanslagvoet m.b.t. het geheel van de belastbare inkomsten van 
het laatste jaar waarin men een normale beroepswerkzaam-
heid heeft gehad.

Verliezen varkens
De sterftes in de varkenssector worden een extra jaar over-
draagbaar.Verliezen van 2020 kunnen afgetrokken worden in 
2021 en 2022. Voor bedrijven met varkens onder contract kan 
net als vorig jaar een bedrag van 8.50 euro per dood dier wor-
den afgetrokken. Bij kweek voor eigen rekening bedraagt de 
aftrek voor zeugen 
1 euro/kg en vleesvarkens 1,011 euro/kg (minimum 28.40 euro 
per dier). Bij bedrijven zonder zeugen is ook een aftrek van ver-
lies van 28.40 euro per big mogelijk.
Telkens vormen de bewijsstukken van Rendac alsook docu-
menten van slachthuis, veehandelaar, enz. de basis voor de 
berekening van de verliezen. Gezien de landbouwers bij de op-
haling van de dode dieren geen bewijsstuk van Rendac meer 
ontvangen, dient een jaaroverzicht van de verliezen bij Rendac 
te worden opgevraagd.

Enkele andere wijzigingen tegenover inkomsten van vo-
rige jaren
De maximaal aftrekbare lonen en loonwerken zijn verhoogd tot 
500 euro/ha (i.p.v. 430 euro/ha voorheen).
Inzake aftrek van loonwerken is de aftrek voor het dehydre-
ren of persen van pulp reeds enkele jaren niet meer aftrekbaar 

Het Adviesbureau van ABS is gespecialiseerd in 
landbouwfiscaliteit. Onze medewerkers staan te 
uwer beschikking voor een deskundige opmaak van 
uw forfaitaire belastingaangifte. U kunt hiervoor 
een telefonische afspraak maken in het kantoor te 
Roeselare (tel. 051/26 08 20).

Net zoals de vorige jaren zullen de landbouwers die 
hun aangifte in het kantoor te Roeselare bij Marnick 
Devrome laten invullen door het AABS op een 
zitdag worden uitgenodigd. Zij krijgen hiervoor een 
schrijven toegestuurd met vermelding van dag en 
uur en een lijst van de mee te brengen documenten 
en gegevens.

Info over de zitdagen bij andere collega's vindt u op 
het einde van de voorbereiding van de belasting-
aangifte.
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Persoonlijke gegevens

Naam:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Straat:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeente:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

£ Kinderen ten laste:

Naam en geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………

Naam en geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………

Naam en geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………

Naam en geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………

£ Huwelijksstelsel (wettelijk stelsel, scheiding van goederen)

£ Eventuele handicap

£ Eventueel inwonende ouders of andere personen ten laste: 
meer dan 65 jaar: geen / 1 persoon / 2 personen  
minder dan 65 jaar: geen / 1 persoon/ 2 personen

£ Belastingbrief (deel I en deel II) wanneer de aangifte manueel wordt ingediend (indien de aangifte elektronisch 
werd ingediend, ontvangt u géén aangifteformulieren meer!)

£ Aanslagbiljetten onroerende voorheffing (grondbelasting) in 2021.

£ Attesten van betaling van intresten en kapitaal van 2021 van hypothecaire leningen voor het woonhuis (privé).

£ Loonfiches van 2021 voor de loontrekkenden.

£ Pensioenfiche van 2021 voor gepensioneerden.

£ Onderhoudsuitkeringen betaald of ontvangen in 2021.

£ Uitgaven voor opvang kinderen tot 12 jaar in 2021 (incl. buitenschoolse activiteiten en vakantiekampen)

£ Attesten van betalingen van levensverzekeringen in 2021.

£ Attest van betalingen voor pensioensparen in 2021.

£ Betalingen met PWA-cheques en diensten-cheques in 2021.

£ Attest van voorafbetalingen in 2021.

£ Giften aan erkende instellingen of ontwikkelingshulp in 2021.

£ Aanslagbiljet van de belastingen van het inkomstenjaar 2020.

£ Bankrekeninguitreksels bedrijfsrekening 01/01/21 en 31/12/21  
(informatief in het kader van een eventuele indiciaire afrekening)

Belastingaangifte inkomstenjaar 2021 – Voorbereiding aangifte

Adviesbureau ABS vzw
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NIEUW!!
£ De ingehouden roerende voorheffing van 30% op uitbetaalde dividenden van aandelen kan worden teruggevorderd 

via de belastingaangifte t.b.v. maximaal 192 euro/persoon.
 Gelieve in voorkomend geval het uittreksel van de bank of instelling te bezorgen met uitbetaling van het dividend 

in 2019, zodat wij het juiste bedrag kunnen terugvragen aan de fiscus
 (Vb. van Crelan, Cera, REO-veiling,…).

£ Bent u van 10/03/2021 tot 31/12/2021 titularis geweest van meer dan één effectenrekening?
 Gelieve dit in voorkomend geval mee te delen, gezien dit op de belastingaangifte moet aangeduid worden.

£ Bent u in 2021 titularis geweest van rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland?
 Zo ja, gelieve mee te delen op wiens naam, gezien dit in de belastingaangifte moet aangeduid worden (alsook het 

land waar de rekening geopend was, of waar de verzekeringsonderneming gevestigd was).

Belastingsaangifte inkomstenjaar 2021 – Voorbereiding aangifte
£ Bewerkte oppervlakte in 2021 (volgens verzamelaanvraag):

� In eigendom:   …………………………………………………………………………  ha

� In huur:   …………………………………………………………………………  ha
 Opsplitsing van de oppervlakte per landbouwstreek

£ Teeltplan in 2021:

� Weide:   …………………………………………………………………………  ha

� Granen:   …………………………………………………………………………  ha

� Maïs:   …………………………………………………………………………  ha

� Aardappelen:   …………………………………………………………………………  ha

� Suikerbieten:   …………………………………………………………………………  ha

� Voederbieten:   …………………………………………………………………………  ha

� Vollegrondsgroenten:   …………………………………………………………………………  ha

� Bonen:   …………………………………………………………………………  ha

� Wortelen:   …………………………………………………………………………  ha

� Aardbeien:   …………………………………………………………………………  ha

� Braak:   …………………………………………………………………………  ha

� Andere:   …………………………………………………………………………  ha

£ Aantal dieren in 2021:

� Kalveren:   …………………………………………

� Jongvee:   …………………………………………

� Mestvee:   …………………………………………

� Zoogkoeien:   …………………………………………
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� Melkkoeien:   …………………………………………

� Dekstieren:   …………………………………………

� Biggen:   …………………………………………

� Zeugen:   …………………………………………

� Beren:   …………………………………………

� Mestvarkens:   …………………………………………

� Leghennen:   …………………………………………

� Slachtkuikens:   …………………………………………

£ Geleverde liters melk in 2021: ……………………………………… liter (attest of melkfactuur december 2021) 

£ Gemiddeld aantal zeugen in 2021:   …………………………………………………………………………………………

£ Verkochte mestvarkens in 2021:   …………………………………………………………………………………………

£ Aantal verkochte biggen in 2021:  …………………………………………………………………………………………

£ Aantal verkochte reformzeugen + beren: ………………………………………………………………………………………

£ Aantal aangekochte varkens (incl. biggen en zeugen):  ……………………………………………………………

£ Gemiddeld aantal leghennen in 2021:   …………………………………………………………………………………………

£ Verkochte/opgezette slachtkuikens in 2021:  ………………………………………………………………………………

£ Overzicht van het Ministerie van de premies ontvangen in 2021 (het fiscale attest)
 Dit attest wordt enkel elektronisch via e-loket door het ministerie ter beschikking gesteld en wordt niet meer opge-

stuurd! Enkel voor landbouwers waar wij de verzamelaanvraag indienen of een volmacht hebben op e-loket kunnen 
wij dit zelf via e-loket bekomen.

£ De kopie van de verzamelaanvraag van 2021
£ Bedrag ontvangen voor de afzet van mest in 2021
£ Bedrag ontvangen van seizoenpacht (cultuurcontract meebrengen) in 2021
£ Verkoop van productierechten in 2021
 (betalingsrechten, zoogkoeienquota, nutriëntenemissierechten)
£ Beheersovereenkomsten: attesten van de ontvangen vergoedingen of rekeninguittreksels ontvangen vergoedingen

Aftrekbare kosten

£ Betaalde pachten in 2021
- pachtbewijzen meebrengen
- bij seizoenpacht kopie van het cultuurcontract

£ - Attesten van de veearts betreffende grashoest, botulisme, andere ziekten,…
- FAVV attesten na bloedonderzoek of Elisatest

£ Attesten van het vilbeluik van dode dieren in 2021 (Rendac). Vanaf 2019 moet dit digitaal aangevraagd worden.

£ Factuur van Rendac in 2021

£ Kosten van slachthuis bij afgekeurde noodslachting + attest ongeschikt voor verbruik

£ Attest van de schattingscommissie van verliezen in teelten in 2021
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£ Facturen van loonwerk in 2021
 (enkel facturen van ploegen en maaien van hooi is niet aftrekbaar, alsook persen van pulp)

£ Vergoedingen betaald in 2021 om mest te verwerken

£ Kosten van de afzet van mest in 2021

£ Attest betaalde sociale bijdrage in 2021

£ Attest betaalde sociale bijdrage meewerkende echtgenote/echtgenoot in 2021
 Duidt aan welk sociaal statuut bij de meewerkende echtgenote/echtgenoot van toepassing is:

 het maxi-statuut
 het mini-statuut

£ Attest bijdrage gewaarborgd inkomen in 2021.

£ Attesten van betaalde intresten in 2021.

£ Attesten van betaalde intresten in 2021 voor leningen specifiek voor voorafbetalingen

£ Bijdrage lidmaatschap landbouworganisaties

£ Bedragen betaald aan bedrijfshulp in 2021 (Dienst voor bedrijfsverzorging)

£ Facturen van veeartsen en apothekers van 2021.

£ Attesten gemedicineerd voeder van voederleveranciers

£ Aankoop van zoogkoeienquota, betalingsrechten of NER-D in 2021

£ Verliezen wegens niet-betalingen door faillissementen 
attest van de curator

£ Verliezen wegens diefstal

£ Provinciebelasting bedrijven van 2021.

£ Gemeentebelasting bedrijven van 2021.

£ Bijdrage VLAM / IKM/ VRV analyse kosten

£ Betalingen aan erkende keurings- en certificeringsinstellingen (vb. CKC, SGS)

£ Bijdrage FAVV

£ Facturen Diergezondheidszorg in 2021

£ Bijdrage FOD volksgezondheid, sanitair fonds

£ Aftrekbare onroerende voorheffing

£ Betaalde lonen en RSZ van fruitplukkers in 2021.

£ Bedragen betaald voor het invullen van de belastingsaangifte in 2021.

£ Loonfiches van de helpers van 2021.

£ Attest bijdrage Vrij Aanvullend Pensioen in 2021.

£ Betalingen aan Polders en Wateringen in 2021.

£ Verkeersbelasting van voertuigen in 2021.

£ Vlarem-dossiertaks voor de aanvraag van omgevingsvergunningen in 2021

£ Factuur van staalnames in kwetsbare zone water in 2021, bodemstalen

£ Labokosten

£ VMM-heffing
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Specifiek voor groententelers:

£ Bewezen kosten voor huur van afvalcontainers

£ Huur, afschrijvingen, herstellingen en onderhoud van serres, loodsen, koelruimte

£ Kosten voor erfverharding

£ Bewezen kosten van grondontleding en voorlichting inzake teeltbegeleiding 
 (attest van de veiling of producentenvereniging)

£ Kosten voor aankoop van 
- hommels en wespen ter bestuiving van tomatenplanten
- biologische insectenbestrijding

£ De sommen betaald voor grondontsmetting (telers van grove groenten, aardbeien)

£ Facturen voor aankoop van geënte planten

£ RSZ-bijdragen betaald voor gelegenheidsarbeiders in 2021

£ Bewezen kosten voor het storten van plastiek (bedrijfsafval)

£ Facturen van phytophar recover (terugname verpakkingen sproeistoffen)

£ RSZ-gedeelte dat begrepen is in het factuurbedrag van uitzendbureaus en interimkantoren

£ Bewezen kosten voor bodemoriënterend onderzoek

£ Bewezen kosten voor verplichte tankcontrole, emissiemeting en bedrijfscertificering

£ Kwijtingen van beroepsmatige verzekeringen

£ Bewezen kosten voor afbraak van oudere serres

£ Huisvestingskosten voor buitenlandse seizoenarbeiders

£ Betalingsbewijs storting bedrijfsvoorheffing tegen 15/01/2021 indien forfaitaire seizoenlonen toegepast

£ Bewezen kosten voor teeltschadeverzekering, hagelschadeverzekering en kredietverzekering

Specifiek voor witlooftelers

£ Aankopen van witloofzaad in 2021

£ Afschrijvingen, herstellingen en onderhoudskosten van witloofschuur, hydrocultuurinstallatie, van de specifieke witloof-
 machines, wortelbewaarplaatsen en frigo’s

£ Afschrijvingen, herstellingen en onderhoudskosten van de centrale verwarming

£ Kosten van bodemontsmetting

£ Facturen van de aangekochte witloofwortels 

£ Bewezen vervoerkosten voor aangekochte witloofwortels

£ Bewezen kosten voor het huren van frigo’s voor het bewaren van wortels

£ Bewezen kosten van voorlichting en bedrijfsbegeleiding

£ Verzekeringspremies

£ Individuele kosten voor leidingwater (hydro-bedrijven) 

£ NIEUW: Bewijzen van inkomsten + BTW-listing 2021 
- omzet witloof 01/01/2021- 31/07/2021
- omzet witloof 01/08/2020-31/12/2020
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Specifiek voor tabakstelers
£ Verkoopfacturen van tabak en teelttoelage in 2021

£ Facturen van aangekocht plantgoed in 2021

£ Betalingen van verzekering tegen hagelschade in 2021

£ Afschrijvingen in naaimachines voor tabak 

£ Afschrijvingen in droogserres (constructie en plastiek)

Specifiek voor pluimveehouders
£ Afschrijvingen en kosten voor onderhoud van gebouwen en uitrusting

£ Kosten voor medicamenten in 2021

£ Kosten voor labo-onderzoeken in 2021

£ Kosten voor stalontsmetting in 2021

£ Kosten voor mestafvoer en -export in 2021

£ Brandverzekering kippenstallen in 2021

ADVIESBUREAU
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

uw adviespartner

Adviesbureau ABS informeert
OOST-VLAANDEREN

Zitdagen belasting- en BTW-aangifte  
in ABS-kantoor Melle

Adres: Brusselsesteenweg 467, 9090 Melle
- Maandag 12 september 2022

- Woensdag 21 september 2022 (voormiddag)
- Dinsdag 27 september 2022
- Vrijdag 7 oktober 2022 (namiddag) + 
 BTW-aangifte
- Dinsdag 11 oktober 2022 + BTW-aangifte
- Woensdag 19 oktober 2022 + BTW-aangifte
- Donderdag 3 november 2022
- Dinsdag 29 november 2022
- Woensdag 14 december 2022

Zitdagen BTW-aangifte  
3de kwartaal 2022 – kantoor Melle

- Dinsdag 10 januari 2023 (enkel BTW-aangifte)
- Woensdag 18 januari 2023 (enkel BTW-aangifte)

WEST-VLAANDEREN
Zitdagen belastingaangifte  
in ABS-kantoor Roeselare

Adres: Industrieweg 53, 8800 Roeselare
- Vrijdag 16 september 2022

- Dinsdag 20 september 2022
- Woensdag 28 september 2022
- Woensdag 5 oktober 2022
- Vrijdag 28 oktober 2022
- Maandag 7 november 2022
- Maandag 28 november 2022

Zitdagen bij Maaike Vandeputte,  
enkel na telefonische afspraak. 

Afspraak vastleggen op 051 26 08 27  
of bij afwezigheid 0488 31 21 94.

Wie gewoon is van bij Marnick Devrome op zitdag te komen in het ABS-
kantoor te Roeselare, ontvangt normaalgezien een schrijven. Mocht 
dit niet het geval zijn, bel dan zelf tijdig op voor een afspraak vast te 
leggen a.u.b., tel. 051 26 08 20.
Wie vaste afspraak heeft bij Erik Cleuren, neemt hiervoor contact op 
0498 91 44 23.
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12 jaar terug startten de families 
Mouton en Van Laere met het pro-
ject Duroc D’Olives. Beide boerenfa-
milies kozen er bewust voor om een 
eigen brand in de markt te zetten die 
de consument terug laat genieten 
van een sappig en smakelijk stukje 
varkensvlees. Kernwaarden waren 
smakelijkheid, gezondheid, dieren-
welzijn en transparantie doorheen de 
ganse keten. Er wordt gewerkt met 
een 12-tal grossiers die het Duroc 
D’Olives vlees via diverse kanalen 
(slagers, restaurants, horeca,…) naar 
de eindconsument aanbieden. Zelf 
staat Duroc D’Olives in voor de pro-
motie van zijn producten. Zo werden 
diverse actoren uitgenodigd tijdens 
de openboerderijdagen op het ver-
nieuwde bedrijf in de Akkerstraat te 
Kruisem (Oost-Vlaanderen). Samen 
met hen konden we vaststellen dat 
niks aan het toeval overgelaten werd. 
Nogmaals het bewijs dat landbouw 
en natuur geen tegenpolen moeten 
zijn van elkaar. Een lekker stukje lo-
kaal varkensvlees wordt terug een 
beleving op ieders bord.

Duroc Genetica en voeding verster-
ken elkaar
Smaak en malsheid staan in directe re-
latie met een hoger aandeel intramus-
culair vet. Vandaar de bewuste keuze 
voor de Duroc varkens. Daarnaast wordt 
in de voeding gewerkt met olijfolie die 
rijk is aan mono-onverzadigd vetzuur en 
omega 9. De mix van deze elementen 
legt de basis voor een smakelijk stukje 
Duroc D’Olives. Voor de liefhebbers van 
raszuiver vlees is er de Duroc D’Olives 
Rouge. Dit vlees is roder en intenser van 
smaak.

Extensiever kweekproces
Duroc D’Olives kiest uit eigen beweging 
bewust voor een aantal basiswaarden. 
Op het bedrijf van Van Laere te Kruisem 
zagen we duidelijk een andere kijk op 
huisvesting en fokkerijwaarden. Eerst 
en vooral wordt er gewerkt volgens het 
SPF (Specific Pathogen Free)-principe. 
Dieren met een hoge gezondheidsstatus 
laten toe om het antibioticumgebruik tot 
een minimum te beperken. Alle genetica 
(ook het sperma) komt uit eigen huis om 
de insleep aan ziektes te vermijden. Ver-
der worden de zeugen pas na 5 weken 
gespeend i.p.v. na 3 weken binnen in-
tensievere systemen. Alle zeugen lopen 
los en krijgen bovenwettelijke loopop-
pervlaktes ter beschikking. De vrijloop-
kraamhokken komen uit Zwitserland 

en omvatten voor de biggen een aparte 
nestruimte waar het 30 graden warm is 
(zie coverfoto). Selectiecriterium num-
mer één is het moederinstinct van de 
zeug en niet zozeer technische parame-
ters zoals voederconversie. Een rustige 
zeug binnen een dergelijk concept is 
van prioritair belang. Tijdens ons bezoek 
konden we bovendien opmerken dat de 
dieren weinig of niet opgeschrikt wer-
den door de bewegingen van de bezoe-
kers in de kijkgangen. In de drachtstal 
verblijven de dieren in groep en wordt er 
alles aan gedaan om het verblijf zo aan-
genaam mogelijk te maken. Een auto-
matische stroblazer zorgt voor afleiding 
waardoor de dieren nagenoeg de ganse 
dag bezig zijn.

Milieubewuste focus
Velen zien een luchtwasser als een op-
gelegde verplichting door de overheid. 
Filip van Laere van Duroc D’Olives ziet 
dit gans anders. Voor hem was het een 
uitdaging om er meerwaarde uit te 
halen. Naargelang het seizoen wordt de 
werking van de luchtwasser bijgestuurd. 
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van 
het principe van een warmtewisselaar. 
Zo wordt de warmte van de uitgaande 
lucht gebruikt om de ingaande lucht op 
te warmen tijdens bv. de winter. Verder 
kan je met zo’n systeem in de zomer 
de lucht die de stal ingaat deels gaan 
koelen. Virusfilters zorgen ervoor dat de 
inkomende lucht vrij is van bv. griep of 
PRRS. Door de integratie van een spui-
vreter wordt ook het regenwaterver-
bruik teruggedrongen. Hierdoor blijft er 
regenwater over om de stallen te gaan 
reinigen. Opvallend was ook de gepaste 
integratie van de wateropslag en de 

wadi binnen het glooiend landschap van 
de regio. Verder werd ook veel hout ge-
integreerd in de gevelafwerking van de 
gebouwen. Zonnepanelen zorgen dan 
weer voor de eigen energievoorziening.

Vers vlees of charcuterie?

Vorig jaar kreeg Duroc D’Olives van mi-
nister Crevits reeds het “Lekker van bij 
ons”-label. Een mooie erkenning maar 
toch blijft het dag in dag uit hard wer-
ken om de weg naar de consument te 
vinden met het gamma. Naar de horeca 
en de slagers toe wordt enerzijds een 
vers vlees aanbod uitgewerkt en ander-
zijds ook een breed gamma charcuterie 
en vleeskroketten. Naast een veelzijdig 
gamma moet je ook flexibiliteit aan de 
dag leggen. Zo werd begin dit jaar een 
webshop opgestart waar professionelen 
hun bestellingen van deelstukken kun-
nen doorgeven. Een goed product ver-
eist een goede marketing en daar zetten 
ze bij Duroc D’Olives extra op in. Zo gaat 
er niet enkel een Foodtruck wekelijks de 
baan op maar staan beide landbouwers-
families ook zelf achter het fornuis bij 
degustaties op beurzen of foodevents. 
Een duidelijke, weloverwogen keuze om 
verticaal binnen de productiekolom in te 
grijpen aangezien het belangrijk is om in 
deze moeilijke varkenstijden steeds zelf 
meerwaarde te creëren. Duroc D’Olives 
focust op de meerwaarde als brand en 
dit heeft menig consument reeds over-
tuigd om lokaal te blijven genieten van 
een sappig stuk varkensvlees met een 
duurzame invalshoek. Bovendien is het 
een promotie voor de ganse varkens-
kolom die absolute waardering verdient.

Lieven Van Den Berghe

korte keten

Duroc D’Olives: lekker duurzaam van bij ons
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WELKOM IN
ONZE FAIRE
WERELD

De Walhoeve, De 
Reu Bart en Bianca

- 9881 Aalter - 
Melkveebedrijf

‘T Bloesemhof
- 3850 Nieuwerkerken - 

Fruitbedrijf

Demasure-Vercaemer 
Geert en Veerle
- 8580 Avelgem -
Vleesveebedrijf

Kom ons bezoeken 
op Openbedrijvendagen
op 2 oktober. 

 3 bedrijven openen voor u 
hun deuren.

De perfecte gelegenheid om Fairebel melk, fruit en vlees te komen ontdekken.

Voka
Openbedrijvendag
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Ilvo vierde afgelopen week tijdens een 
vierdaagse, FestILVO genaamd, zijn 90 
jarig bestaan. Tijd om terug te blikken 
op de verwezenlijkingen maar tevens 
een mijlpijl om de kansen voor de toe-
komst duidelijk te situeren. Onze land-
bouwsector zit in een transitiefase en 
dat vraagt oplossingen. Met administra-
teur-generaal Joris Relaes en zijn mede-
werkers werd de focus gelegd op hoe 
we de toekomst van de landbouw naar 
een hoger niveau kunnen tillen.

Technologisch onderzoek combine-
ren met back to basics
Joris Relaes gaf bij de inleiding duide-
lijk te verstaan dat het landbouwkundig 
onderzoek niet enkel op technologisch 
vlak moet gevoerd worden maar dat 
we ook de basiswaarden terug naar 
de voorgrond moeten brengen. Hierbij 
verwijst hij naar het belang van een ge-
zonde bodem, voldoende biodiversiteit, 
een evenwichtige koolstofopslag,… Op 
die manier investeren we als sector niet 
alleen in onze toekomst maar wordt 

het een win-win situatie voor iedereen 
(mens, landbouw, milieu en natuur).

Nieuwe Europese Test- en Experi-
menteerfaciliteit legt brug tussen 
ontwikkelaar en bedrijven
Artificiële intelligentie is één zaak maar 
systemen moeten getraind worden om 
meerwaarde te betekenen voor de prak-
tijk. Robots, camera’s en drones worden 
meer en meer ingezet binnen de land-
bouw. Op basis van divers beeldmate-
riaal wordt bv. de bemesting en gewas-
verzorging plaatsspecifiek bijgestuurd 
op basis van taakkaarten. Een goede 
communicatie tussen de software en 
de machines is zeer voornaam om een 
praktijkwaardige oplossing te verkrij-
gen. 
Zeker voor kleinere constructeurs is het 
niet evident om die laatste praktijkstap 
te maken. Binnen het TEF-project, een 
samenwerking tussen 8 Europese lan-
den, worden nu middelen vrijgemaakt 
om die artificiële intelligentie-techno-
logie te laten testen. Minstens 1000 
toepassingen moeten volgens Jürgen 
Vangeyte naar een marktklaar niveau 
getild worden. Op die manier wordt 
een brug naar de eindgebruiker gere-
aliseerd doordat de systemen sneller 
marktwaardig zullen zijn. Bijkomend 
zullen meer data beschikbaar komen uit 
de toepassingen waardoor goede sys-
temen enkel maar beter worden. Door 
de aanwezigheid van een 5G-antenne 

Lieven Van Den Berghe

actueel
90 jaar ILVO:  

Koester zowel de bodem als de innovatie

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO bedankte iedereen die in het verleden met 
ILVO heeft samengewerkt en die dat in de toekomst ook nog van plan is te doen, dit 
naar aanleiding van de viering 90 jaar ILVO en 15 jaar Boeren op een Kruispunt op 15 
september jl. te Merelbeke. “De motivatie bij onze landbouwers hoog houden, wordt mijns 
inziens een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Op ILVO hebben we de laatste jaren 
sterk ingezet op het welbevinden van onze land- en tuinbouwers, zowel hier op Vlaams 
als op Europees niveau. Boeren op een Kruispunt was dan ook meestal onze natuurlijke 
partner. Ik wil hen dan ook feliciteren met hun 15-jarig bestaan en het ongelofelijk zinvol 
werk dat ze doen. Dank daarvoor!”

Water is en blijft productiefactor 1. Een optimaal waterbeheer vraagt de juiste 
investeringen en keuzes. In een proefopzet legde onderzoeker Garré uit dat het plaatsen 
van een stuw helpt om water enerzijds te bufferen of anderzijds te laten infiltreren in de 
bodem.
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is het nu mogelijk om beelddata van bv. 
een drone semi-realtime door te sturen.

Smalle weegbree helpt om nitrifica-
tie te remmen
In Nieuw-Zeeland wordt al jaren een 
veredelingsprogramma voor smalle 
weegbree uitgewerkt met als doel om 
het in graslandmengsels van melkvee te 
integreren. De plant zou stoffen bevat-
ten die de nitrificatie remmen tijdens de 
vertering van herkauwers. Bij het ILVO 
hebben ze de betrachting om varië-
teiten te ontwikkelen die later bloeien. 
Daarnaast zijn de vorsttolerantie en de 
persistentie werkpunten. Een bijkomend 
voordeel is de behoorlijke droogtetole-
rantie en de aanwezigheid van een hoge 
hoeveelheid mineralen.

Eiwitgewassen versus droogte 2022
De praktijk is de beste graadmeter om 
gewassen te testen. 2022 was alvast 
uitzonderlijk en het ILVO maakte een 
eerste balans op van nieuwe gewassen 
zoals quinoa, soja , droge bonen en kik-
kererwten. De beste score was er voor 
de kikkererwten aangezien de wortels 
zich in mei konden ontwikkelen en de 
symbiose met de bodembacteriën lukte. 
Er werd een 3 ton kikkererwten geoogst. 
Soja van zijn kant haalde een gelijkaar-
dige opbrengst dit jaar wat eerder een 

tegenvaller is omwille van droogte tij-
dens de bloei in juli. De quinoa, die dit 
jaar iets vroeger uitgezaaid werd in 
maart, haalde een gemiddelde ruwe op-
brengst van 3 à 4 ton in combinatie met 
een goede kwaliteit. 

Waterbeheersing d.m.v. stuwen
Op het einde van de voormiddag be-
zochten we nog een proefopzet met 
stuwen die geplaatst werden in een 
gracht op privéterrein. Op een licht hel-
lend perceel werden 2 stuwen geplaatst 
met een dubbele functie. Enerzijds is 
het de bedoeling om water te buffe-
ren en zo piekdebieten te gaan sprei-
den. Anderzijds heeft het opgehouden 
water de mogelijkheid om te infiltreren 
in de bodem. De positie van de stuw 
dient momenteel wel nog handmatig 
bijgesteld te worden. Een automatisch 
gestuurde uitvoering door middel van 
een App zou wel een meerwaarde zijn. 
De impact van de werking van de stuw 
wordt opgevolgd door de grondwater-
standen op diverse posities in de buurt 
van de stuw te monitoren. Per stuw 
wordt de investeringskost in de huidige 
uitvoering ingeschat op 2000 euro. Blijft 
natuurlijk nog het aspect van het alge-
meen regionaal waterbeheer in samen-
spraak met de collega’s landbouwers in 
de streek of de waterschappen.

Rondebalen-Losmaker
RBA  

Rondebalen-Sn� der
RBS  

www.goeweil.com
Contacteer uw Göweil dealer of 
Cédric Bastings

+32 (0) 472 196 775
cedric.bastings@goeweil.be

TOM@STEGI.BE I 0476 89 55 55

ASBESTVERWIJDERING
& DAKRENOVATIE
VOOR LANDBOUW EN INDUSTRIESUBSIDIES

VLIF
30 %

Adverteren 
in de Drietand?

Bel Eric Claeys op 
0491 90 87 40

of mail naar 
eric.claeys@absvzw.be

UITNODIGING 
Ter gelegenheid van 90ste verjaardag  

van het Koninklijk Belgisch Instituut tot 
Verbetering van de Biet:

Proefveldbezoek op 29 en 30 september 
2022 in Marbais, rue de Chassart,  

Waals-Brabant.
Live demonstratie  

van nieuwe milieuvriendelijke technieken.

Geldig voor de fytolicentie. Sessies in het Nederlands:
- Do 29/9 van 14 tot 16.30 u.
- Vrij 30/9 van 9.30 tot 12 u.

De vorming wordt telkens afgesloten met een hapje 
en een drankje. 

Inschrijven via info@kvib.be  
met vermelding van dag en uur.
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Boeren op een Kruispunt (BoeK) viert 
zijn vijftienjarig bestaan. De organisatie 
die boeren helpt hij het heroriënteren 
van hun bedrijf krijgt meer aanvragen 
dan ooit, vertellen directrice Els Verté en 
voorzitter Dirk Lips. “Compromissen die 
twintig jaar geleden als eerbaar werden 
aanvaard, zijn vandaag niet meer mo-
gelijk.”
 
Ontstaan van BoeK 
Boeren op een Kruispunt is van start 
gegaan in 2007 omdat de toenmalige 
minister van Landbouw Yves Leterme 
en zijn kabinet zagen dat er meer vrije-
marktwerking op komst was in de land-
bouw, waardoor een groep uit de markt 
en uit de boot dreigde te vallen. BoeK 
moest een vangnet zijn. Het prijzenbe-
leid werd afgebouwd en er kwam meer 
blootstelling aan de wereldeconomie en 
fluctuerende prijzen. Voor sommige be-
drijven was dat moeilijk, in de zin dat ze 
beslissingen moesten nemen. Vandaar 
ook onze naam: mensen die ooit gestart 
zijn met het idee om tot hun pensioen te 
boeren, komen op een kruispunt waar 
ze keuzes moeten maken.

Wie klopt er aan bij BoeK? 
De gemiddelde leeftijd ligt in de land-
bouw op 55 plus, maar ook jongere 
boeren vinden ons, bijvoorbeeld over-
nemers die na een jaar of 3 tot de con-
clusie komen dat het niet lukt. Ze komen 
uit alle sectoren, zowel gangbaar als 
bio. Het is zo dat de melkveesector de 
laatste jaren hoog scoorde, maar sedert 
anderhalf jaar zijn ze echt wel voorbij-
gestoken door de varkenssector. Dat is 
nu de sector met het meeste aanvragen. 
Vroeger kregen we maar een paar aan-
meldingen uit fruit- en glastuinbouw, 
maar met de hoge energieprijzen schiet 
het ook daar de hoogte in.

Zijn de aanmeldingen vooral con-
junctuurgebonden? 
Energiecrisissen zijn niet nieuw in de 
landbouw, een paar jaar terug zijn er 
veel kleine tomatentelers gestopt door 
de energiekosten. Conjunctuur speelt 
een rol, maar de randomstandigheden 
waarin iemand vandaag moet starten 
als boer zijn minstens even bepalend. 
Het was in het verleden niet zo dat wij 
bij een crisis in de varkenshouderij op-
eens een explosie zagen van aanvragen 
van varkenshouders. De problemen en 
bedreigingen van de laatste 2 jaar - het 

stikstofprobleem, de enorme grondstof-
fenkosten, enorme energiestijgingen - 
hebben zo’n immense impact dat we de 
aanvragen over alle sectoren heen zien 
omhoog schieten.

Waarvoor kan je terecht bij BoeK?
We maken ‘een foto’ van het hele be-
drijf. Als er problemen zijn tussen man 
en vrouw, als je depressief bent, dan 
heeft dat uiteraard zijn weerslag op het 
bedrijf, dus het is logisch om ook dat 
stukje van de puzzel te leggen. Psycho-
logische en sociale aspecten doen we 
dus ook. We hebben er nu ook een luik 
dierenwelzijn bij gekregen.

Al te vaak worden onze adviseurs ge-
confronteerd met situaties waar de boer 
om financiële of om psychosociale rede-
nen het welzijn van zijn dieren niet meer 
kan garanderen. Het gebeurt regelmatig 
dat de bedrijfsdierenarts niet meer ter 
plaatse wil komen omdat zijn facturen 

niet meer  worden betaald en er even-
min middelen zijn om bepaalde andere 
werken te laten uitvoeren die noodza-
kelijk zijn om het dierenwelzijn te ga-
randeren. Als de boer mentaal diep zit, 
heeft hij soms de fut niet meer om zijn 
problemen aan te pakken en zakt steeds 
dieper weg. Dergelijke situaties zijn voor  
boer en dier schrijnend, want ook de 
boer wil in se natuurlijk dat zijn dieren 
het goed hebben. Dit kadert in het "one 
welfare"-concept: als de boer het goed 
doet, hebben de dieren het goed en als 
de dieren het goed hebben, dan voelt de 

boer zich ook goed.

Onze manier van werken is om eerst 
een doorlichting te doen van de cijfers, 
dat is vaak niet gemakkelijk om die alle-

maal te achterhalen. Als het bedrijf be-
houden kan blijven mits aanpassingen, 
dan is dat altijd optie één. Soms lukt dat 
niet: kan de landbouwactiviteit behou-
den blijven als er een tak wordt afgesto-
ten? Bijvoorbeeld een gemengd bedrijf 
melkvee-varkenshouderij, dat zonder 
varkens verder gaat… Pas in laatste 
instantie gaat het over stoppen of een 
faillissement. Soms is een faillissement 
beter omdat de mogelijkheid bestaat 
omdat je kwijtschelding van schulden 
kan krijgen en met een schone lei kan 
beginnen. Iets totaal anders doen, kan 
ook een opluchting zijn. Iedere maand 
een zeker inkomen. Landbouwers, als 
harde werkers, zijn zeer gegeerd op de 
arbeidsmarkt…

Met de afschaffing van het melkquo-
tum en de uitbreiding met mestver-
werking is er doorgegaan op de li-
beralisering van de landbouw. Nu 
lijkt klimaat en natuur leidend in het 
beleid
Het nieuwe is dat het no-go’s zijn ge-
worden, vroeger werden daar compro-
missen gesloten om nog steeds aan 
scherpe prijzen te blijven produceren. 
Vandaag is de houding meer: we kun-
nen ons niet permitteren om compro-
missen te sluiten over klimaat en na-
tuur, het wordt te gevaarlijk voor de 
toekomstige generaties. Compromissen 
die 20 jaar geleden als eerbaar werden 

vilt.be

welzijn
15 jaar Boeren op een Kruispunt: 

“Zowat élke boer staat vandaag op een kruispunt”

Op de foto v.l.n.r.: Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO, Els Verté, directeur Boeren 
op een Kruispunt en Dirk Lips, voorzitter Boeren op een Kruispunt.

Meer dan 1 op 10 landbouwbedrijven doet beroep op Boeren op een Kruispunt. 

Het stikstofprobleem en de enorme grondstoffenkosten en energiestijgingen 
hebben zo’n immense impact dat we de aanvragen over alle sectoren heen zien 
omhoog schieten.
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aanvaard, zijn daardoor vandaag niet 
meer mogelijk. Zowat élke boer staat 
daardoor op een kruispunt, verder doen 
in een rechte lijn lukt niet meer. Moet ik 
op een andere manier produceren? Wat 
met mijn investeringen? En vooral: zal 
ik voor het nieuwe wel de juiste prijs 
krijgen, want onze boeren zijn nog altijd 
prijsnemers hé. Dat is lang zo en dat zal 
niet meteen veranderen.

Zorgt de stikstofcrisis voor veel vra-
gen? 
Ja, maar het probleem is dat we daar 
op dit moment heel moeilijk antwoord 
kunnen op geven. Juridisch ligt er op 
dit moment nog niets vast, er is een 
conceptnota, er is een openbaar onder-
zoek geweest, maar er is nog altijd niets 
definitief in wetteksten omgezet… Die 
onzekerheid is enorm moeilijk voor de 
boeren, maar ook voor ons om advies 
te geven. Denk bijvoorbeeld ook aan de 
uitstapregeling voor de varkenshouders. 
Ook die is nog altijd niet definitief en ligt 
nog bij Europa voor advies. De vraag is: 
hoeveel verlies kan je pakken? Als er 
veel boeren stoppen, komen er daarna 
betere tijden voor de blijvers? Op dit 
ogenblik blijft het koffiedik kijken.

BoeK viert 15 jaar, maar eigenlijk 
is het een feestje in mineur… Wat 
moet er gebeuren?
Duidelijk beleid, dat hebben we nu 
nodig. Dit kan op die plaats, dit kan niet 
op die plaats. Dat zal een weerspiege-
ling zijn van het maatschappelijk draag-
vlak dat er vandaag is. Op de industrie-
terreinen weten ondernemers wat kan 
en wat niet kan. In landbouw zou dat 
even duidelijk moeten zijn. De situatie 
nu vreet aan het ondernemerschap. Je 
mag je berekening maken, je kan plan-
nen opmaken… Maar dan nog blijft het 
een loterij: hier een weigering, daar een 
toestemming… maar zonder dat er een 
duidelijk kader is.

Ook dierenwelzijn krijgt meer 
aandacht: als de boer het goed 
doet, hebben de dieren het goed 
en als de dieren het goed hebben, 
dan voelt de boer zich ook goed

 

 

15 jaar Boeren op een Kruispunt in cijfers 
Situatie op 7/09/2022 

Vlaanderen 
Aanmeldingen per maand 

 

Aanmeldingen per provincie (2020-2022) 
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abs-aardappelpraatje

Guy Depraetere

Aardappelmarkttoestand  
op dinsdag 20 september 2022 (week 38)

Europese markten vroege/Bintje (bron: NEPG): €/ton:
    Week 35 Week 36 Week 37 Week 38
B Challenger   / / / 250
 Fontane   / / / 250
 Vroege   250 250 250 250

NL NAO Frites NEBEDE   200 - 265 200 -265 200 -265 200 - 265
 Export   220 -240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
 Veevoeding   35 -60 35 - 60 40 - 55 10 - 55

D Vroege   250 250 250
 Zorba   260 260 260

FR Fontane/Challenger     250
 Voor de vlokken     120

Klaar voor de start
Toestand op het veld
De grond ligt er momenteel goed bij, min of meer ideaal om 
de rooi aan te vatten. De kluiten zijn grotendeels verbrokkeld 
en de risico’s op schade door scherpe kluiten is nu beperkt. 
Natuurlijk mogen we niet vergeten dat de meeste aardappe-
len een hoog onderwatergewicht hebben en bijgevolg zeer 
gevoelig zijn voor stootblauw. Dus toch zachtheid gevraagd! 
De aardappelen hebben nog een temperatuur van boven de 
15°C, wat niet de goede temperatuur is om een bewaring aan 
te vatten. Aardappelen dreigen bij hoge temperaturen natrot 
te krijgen na beschadigingen, zowel lichte als zware. De beste 
remedie is ’s nachts goed te ventileren. De knollen koelen af, 
drogen op en de wondheling gebeurt efficiënter.
Een andere opmerking is dat vele knollen in de grond gekiemd 
zijn. Hoe gaat dat evolueren in de bewaarschuur? Wordt de 
kiem gesmoord? Of zal die verder doorgroeien? Welk product 
gebruik je nu? Allemaal vragen…

Aanbod
Het is stilaan duidelijk dat er in België 17 % en in de NEPG-zone 
rond de 10 % minder aardappelen zullen zijn dan vorig jaar. En 
vorig jaar waren er ook geen teveel. Dit gevoel is ook zichtbaar 
in de termijnmarkt! Hier is dinsdag afgewikkeld op 28, 50 euro 
voor april. Dat geeft aan dat men zeker tot het voorjaar goede 
prijzen verwacht.

Toestand op de markt
De markt blijft stabiel met prijzen rond de 25 euro. Die stabi-
liteit is het gevolg van enerzijds de kennis van een geringere 
nationale productie en anderzijds het feit dat de industrie bijna 
uitsluitend gecontracteerde partijen afneemt en dus weinig of 
niet op de markt zit.

Nieuwe kostenplaatjes
In Frankrijk (Somme) heeft een teler 50 ton Innovator gehaald 
maar daarvoor heeft hij 12 maal beregend. 
Ook de prijs van het rooien is fors geduurd! De kiembestrijding 
zal zijn kost kennen. Om maar te zwijgen van de ventilatie- of 
de koelkosten. Dit zal moeten meegenomen worden in de con-
tractbesprekingen. Wordt vervolgd…

KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK!
Toch steeds eraan herinneren dat er zoiets als POMMAK be-
staat die de meest actuele marktprijs weergeeft. We doen nog-
maals de oproep aan de telers om hun verkoopprijzen door te 
geven en zodoende tevens snel een zicht verkrijgen van de 
huidige markt. U geeft uw transacties door (bijv. 2 à 3 keer) 
maar in ruil kan je elke dag alle bewegingen op de markt te 
zien krijgen.
POMMAK op de smart-phone:
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE 
OEFENING!
Vraag naar ‘aardappelmarkttransacties’ of gewoon POMMAK.
be. Vanaf dan wijst het zichzelf uit om het te installeren. Indien 
er praktische problemen zijn kan je contact nemen met PCA. 
Registreren op www.pommak.be en doorklikken naar POM-
MAK Vlaams of via PCA.

Toestand van de markt: 
Prijs aardappelclub in €/100 kg ex BTW op 20 september 
2022: voor vroege, Fontane, Challeger: 25,0. Belgapomprijs 
in €/100 kg ex BTW op 16 september 2022: voor Fontane, 
Challenger en vroege: 25,0. (voor de definitie Belgapomprijs zie http://
belgapom.be/nl/belgapomnotering/)

Termijnmarkt (bron Fiwap): 
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkings geschikte
40 mm +, min 60 % 50 mm +:
€/q 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 19/09: Sluiting - 
      Volumes - Open posities

November 2022 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 - 35
April 2023 26,60 27,00 27,20 27,60 28,00 28,10 200 3.024
Juni 2023 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 - 0
April 2024 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 - 130

Bereken je kostprijs! 
Vraag bij ABS een rekenprogramma aan om uw kostprijs te 
berekenen (051/260820 of info@absvzw.be).

Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie 
gelieve te kijken naar de “aardappelpraatje” op onze web-
site: www.absvzw.be
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sociaal

Verenigingsleven
sociaal

WEST-VLAANDEREN
• VABS-Alveringem:
- Do 17/11: bierproeverij met een zytologe en samen met de man-

nen erbij;
- Do 8/12 om 19.30 u. EHBO-les met Veerle Maertens in De 

Kwelle. EHBO en arbeidsveiligheid. Deze les is geldig voor de 
fytolicentie. Inschr. bij Carmen_lagatie@hotmail.com.

- 28/1/2023: kaas- en wijnavond in De Moote in Stavele.

• ABS-Beveren-Stavele-Alveringem:
- Do 17/11: streekbieren proeven in De Kwelle, samen met VABS;
- Za 26/11: souper in zaal Drie Koningen te Beauvoorde.

OOST-VLAANDEREN
• ABS-Lokeren:
- do 17/11: infovergadering met als thema “Actualiteiten in de 

gewasbeschermingsmiddelen en nieuwigheden in IPM“. Gast-
spreker is Luk Vanderroost. Locatie: de vergaderzaal van Crelan 
Lokeren, Genstsesteenweg 8 , 9160 Lokeren Deuren open vanaf 
19.30 u., start om 19.45 u. Om organisatorische reden vragen we 
in te schrijven bij Danny 0472 65 82 23 Deze infovergadering 
komt in aanmerking voor de fytolicentie.

• ABS- en VABS-Lokeren:
- zo 20/11: mosselfestijn in de parochiezaal van Doorslaar in 

Doorslaardorp. Nadere informatie volgt nog. 

ABS-MOORSLEDE

10de Paardenrit 
Moorslede

Zondag 25 september 2022
Voor menners en ruiters

Start: Hoeve Vanthuyne Geert, Slypsstraat 47, 
8890 Moorslede

Vertrek: stipt om 9.30 u.

Deelname in de 
onkosten: 
8 euro (soep onderweg,
aperitief en braadworst
na de wandeling
inbegrepen)

Info en inschrijvingen: 
Vanthuyne Geert: 
051 77 72 88
Vanhecke Francky: 
0471 90 79 57

VANGRAILS SANDERS
Rechte en niet geroeste gegalvani-
seerde vangrails van 4,30 m
Gegalvaniseerde metalen paaltjes 
van 1,90 m en 2,40 m.

Tel. 0497 57 96 05 of
www.vangrailssanders.be

160601

MATERIALEN 

TE KOOP: Rubber koematras op rol: 
comfortabel, onverslijtbaar en goed-
koop, ook voor R-boxen. Meer info: GSM 
0479 62 98 55.
–––––––––––––––––––––––––––––– 080301

TE HUUR: 
champignonkwekerij met alle toebe-
horen, tel. 051 63 50 57.

222801

Wijzertjes

Geboorte van Ralph op 19/9/2022, zoontje 
van Jonas en Jolien Lemahieu-Mahieu. Klein-
zoon van Kris en Rita Mahieu-Devrome, lid 
Interprovinciale Raad ABS en bestuurslid 
VABS-Alveringem.

Hartelijke gelukwensen aan ouders en grootouders! 

           presenteert:

TRACTORWIJDING by night + rondrit
Vrijdag 30 september 2022

NIEUWE LOCATIE:
Frederik & Vera Roman - Verhellen

Holandstraat 14, 9681 Maarkedal (Nukerke)
Verzamelen vanaf 19.30 u. - vertrek rond 20 u.

Wijding + rondrit
Deelname is GRATIS!

Opgelet: parkeren in de Holandstraat zelf, makkelijkst te 
bereiken via Weitstraat of Dieriksstraat. 

Wagens die ter plaatse komen, kunnen zich parkeren ter 
hoogte van de school aan Holandstraat 22.

Wij vragen vooraf in te schrijven door een berichtje 
te sturen naar Vera 0477/72.94.90. Gelieve het aantal 
personen en tractoren te vermelden.

De tractoren zijn ook te bezichtigen aan de Kerk van 
Nukerke vanaf 21 u. voor de liefhebbers.

Tot dan!

Vzw Boeren op  
een Kruispunt 

Hulporganisatie voor  
land- en tuinbouwbedrijven  

op een kruispunt. 

Bel gratis: 0800 99 138 
info@boerenopeenkruispunt.be 
www.boerenopeenkruispunt.be 

We geven een gratis, integrale begeleiding, waar de 
land- en tuinbouwer en zijn gezin centraal staan. 
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Landbouw en natuur zijn de eersten die getroffen worden door 
een gebrek aan regen. Veel landbouwers zijn zich dan ook be-
wust van het belang om duurzaam om te springen met water.

Uit een enquête bij de deelnemers van het Landbouwmonito-
ringsnetwerk (LMN) blijkt dat 62% van de Vlaamse landbouw-
bedrijven hemelwater opvangt. Daarnaast blijkt dat de meeste 
land- en tuinbouwbedrijven twee, drie of meerdere waterbron-
nen combineren. Zo kunnen ze de impact bij extreme droogte 
beter milderen. 
De keuze van de waterbron hangt af van de beschikbaarheid, 
maar ook van de waterkwaliteit nodig voor de bestemming van 
het water.

57% van de landbouwbedrijven geeft aan doorheen het jaar 
ook andere waterbesparende maatregelen toe te passen, 
zoals waterzuinig reinigen van de stallen, drinkbakken met o.a. 
antimorsrand of drinknippels,…

Mooie cijfers, maar het kan zeker nog beter. Door de klimaat-
verandering zullen we ook in Vlaanderen steeds meer en lan-
gere periodes van droogte krijgen, afgewisseld met periode van 
intense regen. En dus kunnen landbouwers best nu investeren 
in wateropslag en waterbesparing. Het Vlaams Landbouwin-
vesteringsfonds (VLIF) geeft landbouwers die investeren in 
wateropslag en waterbesparing, daarom een duwtje in de rug. 
Meer informatie over het soort investeringen dat in aanmerking 
komt voor steun en de voorwaarden vindt u op de website bij 

VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers via lv.vlaan-
deren.be > home > subsidies > vlif-steun

In de periode 2017-2021 heeft het VLIF 5,6 miljoen euro steun 
gegeven aan 1.055 goedgekeurde investeringen, wat zorgde 
voor 991.076 m³ bijkomende capaciteit van wateropvang en 
-opslag. De grootste volumes werden gerealiseerd via regen-
waterreservoirs (46%) en -bassins (43%). Gietwater is veruit 
de grootste bestemming van het opgevangen water (52%). 
Daarna volgen reinigen van stallen en materieel (13%), aan-
lengen van gewasbeschermingsmiddelen (8%), reinigen van 
werktuigen en machines (7%), drinkwater voor dieren (7%) en 
irrigatie (6%). 

Waterbesparende maatregelen voor dier, plant of op het bedrijf 
vindt u op Preventieve maatregelen droogte: Wat kan u doen? 
Via lv.vlaanderen.be > home > voorlichting en info > droogte
De stand van zaken, meer info over de actuele droogtetoestand 
en overzicht droogtemaatregelen kan u opvolgen via integraal-
waterbeleid.be. 

rapport
Investeren in wateropslag en waterbesparing,  

een gouden tip!

U vindt de resultaten van de LMN-bevraging 
in het rapport Water tegen de droogte op de 
cijferwebsite 
landbouwcijfers.vlaanderen.be

1-dags-cursus 
Bereiding afgeleide zuivel-en hoeveproducten

De cursus omvat: 
Op 1 dag maken we rijstpudding, chocomousse, yoghurt, pannenkoeken, advocaat en vanillepudding.  

Dit gaat steeds door op een hoeve, met zoveel mogelijk hoeveproducten zoals hoevemelk, hoeve-eitjes, etc. 
Indien mogelijk een keukenschort, Tupperware dozen, thermoskan en keukenhanddoeken meebrengen. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro. 
Gelieve te storten op BE 43 1032 0545 8701 met melding  ‘hoevezuivel + voor- en achternaam’. 

De cursustekst, drankjes en broodmaaltijd zijn inbegrepen. 

Wees er snel bij, want plaatsen zijn beperkt!
Keuze lesdatum + locatie  

NIEUWE DATA:
 29/10/2022 9.00 – 16.00 u.  Zaaltje bij Veerle Maertens, Egemsesteenweg 95, 8700 Tielt
 05/11/2022 9.00 - 16.00 u. De Valleihoeve, Rooigemstraat 15, 9750 Huise (Kruisem) 

Info en inschrijven via helena@nacvzw.be of bel 0475 96 90 51
Uw VABS-lidmaatschap = geld waard

50% korting op de prijs voor VABS-leden

VROUWEN VAN  HET
ALGEMEEN BOERENSYNDICAAT

Boerinnen met verstand van boeren
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NATIONAAL AGRARISCH CENTRUM V.Z.W. 
Industrieweg 53 - 8800 Roeselare 

Cursusverantw.: Geert Clarebout – 051/26.08.30 
Coördinatie cursus: Helena Devaere – 0475 96 90 51  

helena@nacvzw.be 
Fax : 051/24 25 39  

Beste , 
  
Door de grote vraag en interesse starten wij met een cursus “bereiding afgeleide zuivel-en 
hoeveproducten”. Hiervoor nodigen wij u graag uit!  
 
De cursus omvat:   
Op 1dag (9u00 -16u00) maken we rijstpudding, chocomousse, yoghurt, pannenkoeken, 
advocaat en vanillepudding. Dit gaat steeds door op een hoeve, met zoveel mogelijk 
hoeveproducten zoals hoevemelk, hoeve-eitjes, etc.  
Indien mogelijk een keukenschort, Tupperware dozen, thermoskan en keukenhanddoeken 
meebrengen. 
Het inschrijvingsgeld is €80. Gelieve te storten op BE 43 1032 0545 8701 met melding  
‘hoevezuivel + voor- en achternaam’.   
De cursustekst, drankjes en broodmaaltijd zijn inbegrepen.  
 

  
 

Wees er snel bij, want plaatsen zijn beperkt! 
Keuze lesdatum + locatie  

 
18/06/2022 9u00 – 16u00 Sint-Amandshof: Sint-Amandsstraat 11, 8740 Pittem 

20/08/2022 9u00 - 16u00 Stal Blockeel:  Pruimelstraat 17, 9700 Oudenaarde 

17/09/2022 9u00 – 16u00  De Passchoeve: Grote Roeselarestraat 33, 8980 Passendale 
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VEILINGEN EN MARKTEN

Veiling Reo / = niet ontvangen
Middenprijs   16/09 19/09 21/09
Aardappelen 0,323 / /
Aardbei PO 1,784 2,634 3,094
Andijvie 1,049 1,101 1,159
Appelen / / 0,339
Aubergine 1,687 1,672 2,209
Augurken 2,744 2,527 1,983
Batavia groen 0,327 0,467 0,593
Bloemkolen Gekleurd 1,179 0,880 1,224
Bloemkolen 0,875 1,001 1,203
Bonen 2,292 1,718 2,098
Broccoli 0,283 0,324 0,398
Courgettes VVK per 1 0,854 1,244 /
Courgettes 0,763 1,082 1,318
Eikenblad Groen Serre / 0,120 /
Eikenblad Groen VG 0,393 0,570 0,559
Eikenblad Rood Serre / 0,132 /
Eikenblad Rood VG 0,294 0,387 0,522
Framboos 0,611 0,277 1,101
Groene Selder 0,707 0,612 0,460
Kervel 0,340 0,350 0,726
Kerstomaat / / 0,480
Knolselder 1,604 1,822 2,100
Knolvenkel 1,014 0,890 0,808
Komkommer 0,709 0,690 0,647
Krulandijvie 1,083 0,450 0,344
Lollo Bionda 0,411 0,306 0,349
Lollo Bionda Serre / 0,092 /
Lollo Rossa 0,280 0,289 0,519
Oesterzwammen 6,265 6,740 5,713
Paprika 0,467 0,474 0,738
Pastinaak 0,430 0,252 0,516
Peren / / 0,396
Peterselie 0,318 0,168 0,254
Prei Bussel 1,182 1,193 1,287
Prei Los 0,972 0,952 1,517
Pruimtomaten Los / 1,040 1,054
Rabarber 0,166 / /
Radicchio 1,384 1,324 1,280
Rode Biet 0,440 0,354 0,251
Rode Kool 1,333 1,061 0,968
Romanesco 2,715 1,608 1,637
Savooikolen 1,076 0,927 1,062
Sla Neerzet Serre  0,488 0,471 0,503
Sla Serre VM per 2 0,318 0,387 0,377
Snijbonen Serre 3,618 4,237 4,201
Spinazie 4,664 6,096 5,192
Spits Kolen 0,488 0,254 0,407
Spruiten 3,622 2,264 1,748
Tomaat Special 1,946 2,551 2,436
Tomaten 1,544 1,629 1,786
Trostomaten 1,568 1,394 1,465
Trostomaten special 1,886 2,438 2,804
Uien 0,290 0,198 0,250
Veldsla Serre 3,091 4,779 3,132
Witloof 1,624 1,656 1,907
Witte Kool 1,090 0,713 0,716
Wortelen bussel 0,970 0,907 0,792

Website overheid met varkens-
prijzen (vanaf 20/01/2021 inclu-
sief alle toeslagen), elke vrijdag 
vanaf 16u.
http://lv.vlaanderen.be

ZEUGEN 
Rima (Zele) week 38
1,370 €/kg  (= t.o.v. week 37)

BIGGEN
Vlaamse Biggenprijs (VBP)
15/09/2022
38,5 € (+0,5) basisprijs uitgedrukt in € per 
big van 25 kg excl. BTW, af boerderij, op 
basis van levend gewicht.

KALVEREN
BVK week 37 – 16/09/2022
Gemiddelde prijs in €/kg karkasgewicht
Klasse
‘extra’ 9,70
Stieren witblauw 7,69
Stieren melktype 5,75
BVK week 37/2022
Gemiddelde prijs in €/stuk voor nuchtere 
kalveren af boerderij
Dikbil-stier 520-880

Vaars  -150 euro
Witblauw-stier 85-195

Vaars  -100 euro
Melktype-stier    55-120

Vaars  -50 euro

PLUIMVEE
Deinze woensdagmarkt van   
21/09/2022 (in euro)
Extra zware soepkippen 3,5 kg  0,69 - 0,71
Bruine soepkippen 1,8 tot 2,0 kg 0,32 - 0,34
Witte soepkippen 1,6 tot 1,8 kg 0,27 - 0,29
Braadkippen 1,8 kg 1,28 – 1,30
(incl. Belplume-toeslag)
Konijnen 2,55

AARDAPPELEN 

Dinsdag 20 september 2022 
Fiwap
Prijzen in euro/100 kg, exclusief btw, mini-
mum 60% +50 mm, minimum 360g/5kg 
onderwatergewicht, af boer, onmiddellijke 
levering.
De prijs voor vroege aardappelen bedraagt 
25 euro. De marktstemming is stabiel. Bij 
sommige verwerkers blijft er vraag naar 
vroege aardappelen. Het seizoen loopt op 
zijn einde. 
De prijs voor Fontane, Challenger en Bintje 
bedraagt meestal 25 euro. De marktstem-
ming is stabiel met voldoende aanbod. Er 
is aankoopinteresse voor export, maar met 
weinig concrete handel door de hoge prijzen 
en risico op kwaliteit.

VLAAMSE WEEKPRIJS VLEESLAMMEREN
(bron: NETWERK PRIJSNOTERING vzw VLAAMSE SCHAPENHOUDERIJ)
MELDING VAN 261 VERHANDELDE LAMMEREN

Prijzen lammeren in week 37 (11/09/2022 tot 17/09/2022)

 Ooilammeren Ramlammeren Paaslammeren
Aantal 112 149 -
Gemiddeld gewicht per lam 40,69 kg 42,53 kg -/kg
Gemiddelde prijs per kg levend € 2,65 /kg € 2,69 /kg € -/kg
Kandidaat-meldpunten welkom via www.vsh.be of mail naar info@vsh.be

Gezien de recente ontwikkelingen in het 
Oekraïense conflict blijft de prijsvolatiliteit 
zeer hoog. De richtprijzen kunnen zeer 
snel veranderen.

GRAAN en MAISPRIJZEN
Synagra 21/09 20/09 19/09
Standaard tarwe 304,5 295 299,5
gecertificeerd
Standaard tarwe 299,5 290 294,5
niet gecertificeerd
Wintergerst 283 275 279,5 
gecertificeerd 
Wintergerst 278 270 274,5 
niet gecertificeerd
Vochtige maïs 30% 200 197 187,5
+ of - € /T /% vocht 7 6,5 6,5

RUNDVEE 

PRIJSKWOTATIES VAN KARKASSEN 
VAN RUNDEREN, MEDEGEDEELD DOOR 
HET MINISTERIE VAN LANDBOUW. 
WEEK 36 VAN 05/09/2022 – 11/09/2022   
(euro/100kg)
Stieren <24 maanden A-S2 625,37
 A-S3 587,37
 A-E2 593,95
 A-E3 550,27
 A-U2 531,81
 A-U3 445,50
 A-R2 483,62
 A-R3 438,00
 A-02 423,33
 A-03 412,63
Koeien D-R2 473,12
 D-R3 488,53
 D-02 402,24
 D-03   416,46
 D-04 402,78
 D-P2 349,13
 D-P3 345,37
Vaarzen E-U2 552,60
 E-U3 488,10
 E-R2 512,30
 E-R3 491,30
De prijzen van levende runderen worden 
tot nader orde niet meer weergegeven 
op de website van Landbouw en Visserij 
Vlaanderen.
MARKTPRIJSNOTERINGEN VAN 
LEVENDE RUNDEREN – SLACHTVEE 
MEDEGEDEELD DOOR HET MINISTERIE 
VAN LANDBOUW, MARKTEN VAN 
ANDERLECHT, BRUGGE, CINEY
Week 24 van 13/06/2022 – 19/06/2022         
(euro/100kg)
Categorie en kwaliteiten België
Stieren Dikbil 375,00
 Gelijkgestelde 335,00
 Goedgevormde 252,50
 60% 217,50
 55% 192,50
Koeien Dikbil 350,00
 Gelijkgestelde 285,00
 Goedgevormde 227,50
 55% 187,50
 50% 167,50
 Verwerking 124,00 
Vaarzen Dikbil 320,00
 Gelijkgestelde 290,00
 Goedgevormde 225,00
 Gewone 170,00

VLEESVARKENS
VEVA-Producentenprijs
16/09/2022
1,644 €/kg  (+0,002 tov week 36)
Danis
16/09/2022
1,49 €/kg  (=)
CIR notering: 
05/09/2022 – 11/09/2022 (week 36)     
Varkenskarkassen 203,98 €/100 kg

De indicatieve richtprijzen zijn niet 
bindend en weerspiegelen de transacties 
van de fysieke markt van de voorgaande 
dag. De transactieprijs wordt bepaald 
door uw handelaar en is afhankelijk van 
de marktontwikkeling. 

Sinds 01/01/2018 is een malus van 5€/
ton van toepassing  op de indicatieve 
prijsnoteringen van Fegra voor granen 
die niet Vegaplan-gecertificeerd zijn. 
Er is voorzien in een systeem voor de 
terugbetaling van de geheven malus 
indien de landbouwer zijn certificaat vóór 
30/06/2019 heeft ontvangen.



Interesse in beleggen? Afspraak bij een Crelan-agentschap in uw buurt.
www.crelan.be

Als landbouwer leeft u voor uw vak. U steekt er al uw kennis in en dat proef je. 
Maar weet u ook hoe u in deze turbulente tijden uw geld harder kunt doen werken? 
Want geef toe: u streeft op dit vlak toch ook naar mogelijk een betere opbrengst. 
Reken voor degelijk advies in dit verband op uw Crelan-beleggingsexpert. 
Kom snel eens langs.

Onze beleggingsexperts staan voor u klaar.

Georges, expert in 
smaak, niet in beleggen. 
Daarvoor rekent hij op 
Crelan.
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