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Innovatie  Innovatie  • Innovatie bij de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven werd in kaart gebracht bij de deelnemers van het 
Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) (aug. 2017).  

• De resultaten tonen dat de helft van de bedrijven een of meerdere vernieuwingen doorvoerde. De fruitteelt heeft in die 
periode het hoogste percentage innoverende bedrijven (63%), gevolgd door de vleesveehouderij (60%). Bij de akkerbouw 
ligt het percentage het laagste (37%). (De  categorie overige tuinbouw in onderstaande tabel betreft  gemengde 
tuinbouwbedrijven (wel gespecialiseerd in tuinbouw, maar zonder één uitspringende teeltgroep, dus soms ook combi glas 
en open lucht) en anderzijds de champignonbedrijven) 

Tabel: Aantal ondervraagde bedrijven en het percentage bedrijven die innoveerden in de periode (augustus) 2015-2017 

  aantal % dat innoveert 

landbouw akkerbouw 43 37 
 veeteelt   
 vleesvee 40 60 
 melkvee 84 48 
 gemengd rundvee 35 57 
 varkens 57 42 
 overige landbouw 120 48 

tuinbouw groenten   
 groenten onder glas 35 51 
 groenten openlucht 30 47 
 fruit 43 63 
 sierteelt onder glas 23 43 
 overige tuinbouw 17 82 

totaal  527 50 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN 

• In de analyse van de enquête maken we geen onderscheid tussen meerdere vernieuwingen binnen eenzelfde innovatietype 
(bv. verschillende investeringen die gelden als procesinnovatie), maar bedrijfsleiders kunnen wel verschillende 
innovatietypes combineren (bv. product- en procesinnovatie). Uit de resultaten blijkt dat de meeste innoverende bedrijven 
(71%) zich beperkten tot één soort innovatie. De andere innoverende bedrijven combineerden twee (22%) of zelfs drie 
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verschillende soorten van innovatie (7%). Geen enkele bedrijfsleider voerde de vier verschillende innovatie soorten uit in 
de tweejarige periode. 

 
• Tussen 2015 en 2017 gaven de 527 respondenten samen 362 innovaties aan. Hiervan waren 56% procesinnovaties, 20% 

vermarktingsinnovaties, 16% organisatorische innovaties en 9% productinnovaties. Onderstaande Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden.geeft de soorten innovatie percentueel weer per bedrijfsspecialisatie. De resultaten tonen aan dat bedrijven 
vooral investeerden in procesinnovaties. Enkel bij sierteelt onder glas is dat niet de grootste fractie. Het percentage ligt het 
hoogste bij bedrijven gespecialiseerd in melk (73%) en het laagste bij sierteelt onder glas (27%). Voor 
vermarktingsinnovaties ligt het percentage het hoogst bij groenten in openlucht (41%) en het laagst bij melkvee (8%). De 
organisatorische innovaties komen percentueel het vaakst voor bij de akkerbouw (30%), op de voet gevolgd door groenten 
onder glas (27%) en varkens (24%). Ze komen het minst vaak voor bij groenten in openlucht (5%), vleesvee (6%) en fruitteelt 
(9%). Productinnovatie komt duidelijk het vaakst voor bij sierteelt onder glas (27%). Het komt helemaal niet voor bij 
akkerbouw (0%) en ook bij melkvee ligt het percentage laag (4%). (In de product- en procesinnovaties zitten ook innovaties 
m..bt. milieu en klimaat.) 

Figuur: Soorten innovatie in de land- en tuinbouw, per bedrijfsspecialisatie, in de periode 2015 en 2017 
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• Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN (2017: 527 bedrijven, 362 innovaties) 

   
Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Weerbaarheid  
Marktrisico’s 

• Uit een ILVO enquête (2014) blijkt volgens de landbouwers, een grote link tussen het trio prijzen, kosten en de verhouding 
tussen uitgaven en inkomsten enerzijds, en het beleid anderzijds. Zo is de ongunstige verhouding tussen de uitgaven en 
inkomsten volgens de landbouwers sterk verbonden met veranderingen in het beleid, eerder dan met de intrinsieke stijging 
van de kosten van productie. Mestbeleid, milieubeleid en het openstellen van de grenzen voor producten die aan andere 
randvoorwaarden geproduceerd worden, zijn hierbij de aspecten die het vaakst vernoemd worden. Een tweede opvallend 
resultaat is het feit dat, wanneer het gaat over risico’s verbonden aan prijzen en kosten – het zogenaamde marktrisico – de 
landbouwers veel meer bezorgd zijn over de toekomstige verhouding tussen uitgaven en inkomsten, eerder dan over korte-
termijn schommelingen in de prijs. Prijsschommelingen worden door de landbouwers eerder als een zekerheid ervaren. 
Veel uitdagender dan omgaan met deze schommelingen op korte termijn vinden ze de toekomstige leefbaarheid van hun 
bedrijf, namelijk de toekomstige verhouding tussen uitgaven en inkomsten. 

• Om zakelijke besluitvorming in de toeleveringsketen te ondersteunen, is informatie onder twee brede thema's vereist. De 
eerste heeft betrekking op fysieke vraag- en aanbodinformatie over grondstoffen en aanverwante producten, waaronder 
tijdige en degelijke schattingen, bijvoorbeeld van productie, voorraden, handel en verwerkingscapaciteit. Het tweede 
thema heeft betrekking op prijzen. Niet in alle landbouwsectoren, niet in alle niveaus van de toeleveringsketen en niet voor 
al zijn exploitanten is markttransparantie van boer tot bord een gegeven. Verre van dat. Problemen hebben betrekking op 
nauwkeurigheid, vergelijkbaarheid en tijdigheid van gegevens over vraag en aanbod, ook wanneer deze gegevens worden 
beheerd door overheidsinstanties zoals de Commissie. Erkend moet worden dat boeren goederen slechts zelden aan 
detailhandelaren verkopen; de meeste goederen worden verwerkt in één of meerdere stappen voordat ze de 
eindgebruikers bereiken (tarwebrood, rauwe of verwerkte melkkaas). Een uitzondering is verse producten, bijvoorbeeld 
groenten en fruit, die rechtstreeks van boeren of hun organisaties worden verkocht aan detailhandelaren of rechtstreeks 
aan consumenten (korte toeleveringsketen). De toeleveringsketen kan worden gezien als een reeks opeenvolgende 
markten met inputaanbieders en producenten, vervolgens producenten en verwerkers, vervolgens verwerkers en 
groothandelaren / handelaars en ten slotte groothandelaren / handelaren en detailhandelaren. Elk van deze markten wordt 
gevormd door zijn eigen specifieke vraag-en-aanbodverantwoording voor prijsvorming. De opeenvolgende markten zijn 
onderling verbonden en zijn van elkaar afhankelijk. Voor een volledig beeld zou een goed begrip van de ontwikkeling van 
prijzen en toegevoegde waarde in alle stadia van de toeleveringsketen nuttig zijn. Maar aan de boeren wordt tamelijk 
beperkte (prijs) informatie over de stroomafwaartse stadia van de toeleveringsketen, terwijl de primaire 
producentenprijzen transparant zijn. Een ontbrekende schakel zijn prijzen - en hun evolutie - tussen processors en hun 
downstream-partners. Dit soort gegevens kan informatie opleveren over de waarde van het product van de landbouwer 
terwijl het in de keten wordt verwerkt en op de markt wordt gebracht.  (bron : EU agricultural markets task force) 

• Oneerlijke handelspraktijken kunnen in alle stadia van de toeleveringsketen voorkomen. OHP die op een bepaald niveau in 
de keten ontstaan, kunnen gevolgen hebben voor andere delen van de keten, afhankelijk van de marktmacht van de 
betrokken actoren. Dergelijke effecten zijn vaak bijzonder zichtbaar in het geval van landbouwers. Kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), zowel op producent- als op verwerkersniveau, kunnen bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun 
beperkte middelen, hun activa-specificiteit en hoge overstapkosten. (bron : EU agricultural markets task force) 
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• De algemene economische context van grotere integratie in de wereldeconomie impliceert meer neerwaartse risico's van 
(geïmporteerde) marktinstabiliteit en verhoogde prijsvolatiliteit. (bron : EU agricultural markets task force) 

• Potentiële risico's kunnen worden gecategoriseerd als volgt: 

• risico's verbonden aan landbouwproductie (opbrengsten en kwaliteit) die worden veroorzaakt door 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld dieren en planten gezondheid) en door weersinvloeden veroorzaakte gebeurtenissen; 

• risico's gerelateerd aan landbouwmarktprijzen. Deze risico's kunnen onder meer worden beïnvloed door onderlinge 
koppelingen met andere goederen (bijv. olie, gas en mineralen) en financiële markten en andere macro-economische 
factoren die invloed hebben op de dynamiek (bijvoorbeeld wisselkoersen, levensstandaard) op zowel de voorraad als de 
vraagzijde. 

• In onderstaande figuur is het aandeel van de rechtstreekse steun in de totale opbrengst en het bedrijfsinkomen 
weergegeven. Het bedrijfsinkomen is hier gedefinieerd als de vergoeding voor de vaste productiefactoren van het 
landbouwbedrijf (arbeid, kapitaal en grond) en een vergoeding voor het ondernemersrisico (winst/verlies). Het aandeel van 
de rechtstreekse steun is het grootst voor gespecialiseerde vleesveebedrijven: 15% van de opbrengst en 82% van het 
bedrijfsinkomen. Dat is een gevolg van een groot bedrag rechtstreekse steun en een laag bedrijfsinkomen. Van alle sectoren 
is de totale opbrengst en het bedrijfsinkomen het laagst bij vleesveebedrijven. De bedrijfstypes gemengd rundvee, melkvee 
en akkerbouw halen een aandeel van rechtstreekse steun in het bedrijfsinkomen tussen 35% en 45%. De intensieve 
veehouderij (varkens en pluimvee) is met een percentage van 9% minder afhankelijk van rechtstreekse steun. In de 
tuinbouw, ten slotte, is het percentage van de rechtstreekse steun in de opbrengst en het bedrijfsinkomen zeer laag. 
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Figuur: Aandeel rechtstreekse steun in de totale opbrengst en bedrijfsinkomen, 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij 

Ondernemerschap 
en vakmanschap 

Probleemgevoeligheid 
en stressfactoren 

• De indicator voor de probleemgevoeligheid van een bedrijf is gebaseerd op het totale aantal problemen op het bedrijf dat 
de respondenten in de LMLN enquête (2018) als belangrijk ervaren. De respondenten konden kiezen uit de volgende twaalf 
bedrijfsproblemen: onzekerheid over inkomen, administratieve lasten, verwerven van bijkomende grond, financiële 
problemen, onzekerheid over het beleid, onzekerheid over afname van producten, beperkte leefbaarheid van het bedrijf, 
afwezigheid van opvolger, verkrijgen van vergunningen en rechten, beschikbaarheid van arbeidskrachten, ziektes (planten 
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of dieren) en onteigening. De probleemgevoeligheid hebben we weergegeven op een schaal van nul (geen problemen) tot 
twaalf (zeer hoog). 

• De gemiddelde probleemgevoeligheid voor bedrijven die aangeven minstens één probleem te ondervinden is 2,8. Het 
maximaal aantal geselecteerde problemen is negen. Onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont dat 22% 
van de respondenten geen belangrijke problemen ervaart. 11% kampt met een hoge tot zeer hoge probleemgevoeligheid. 
Respondenten met groenten melden het minste problemen: 38% geeft aan geen belangrijke problemen te ervaren. Ook 
respondenten met varkens hebben een lage probleemgevoeligheid. Bij vleesvee en fruitteelt hebben 20% van de 
respondenten last van veel tot zeer veel problemen. Bij de fruitteelt ondervindt 9% zelfs zeven of meer problemen. 

Figuur: Probleemgevoeligheid volgens aantal problemen, 2017 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van het LMN (555 bedrijven) 

• Volgende Tabel toont dat respondenten het vaakst kampen met onzekerheid over het inkomen (45%), administratieve 

lasten (35%) en problemen met het verwerven van bijkomende grond (23%). Die top drie wordt op de voet gevolgd door 

financiële problemen (21%), onzekerheid over het beleid, beperkingen van overheidswege (beide 20%) en onzekerheid over 

de afname van producten (19%). De overige problemen worden door minder dan 15% van de respondenten geselecteerd.  
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Tabel: Top 10 meest voorkomende problemen, 2017 

probleem % 

onzekerheid over het inkomen 45 

administratieve lasten 35 

verwerven van bijkomende grond 23 

financiële problemen 21 

onzekerheid over het beleid 20 

beperkingen ven overheidswege 20 

onzekerheid over afname van product 19 

beperkte leefbaarheid van het bedrijf 14 

afwezigheid van een opvolger 10 

bekomen van vergunningen en rechten 10 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van het LMN (555 bedrijven) 

• De indicator voor stress bekijkt de verdeling van de gemiddelde stress-scores op een schaal van 1 (zeer weinig stress) tot 4 
(zeer veel stress). De gemiddelde stress-score van de respondenten bedraagt 2,17, wat in de categorie ‘matig’ valt. De  

•  

 
 
 

 

 

 

• Figuur: toont dat 44% van de respondenten lage tot zeer lage stress heeft. 36% heeft een matig stressniveau en bijna een 

op de vijf respondenten kampt met hoge tot zeer hoge stress. Respondenten uit de akkerbouw kampen het minst (8%) met 
hoge tot zeer hoge stress. Respondenten uit gemengde melk- en vleesvee hebben het vaakst een hoge tot zeer hoge stress-
score (31%). 
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Figuur:  Stress-scores per sector, 2017 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van het LMN (555 bedrijven) 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Versterken 
marktpositie 

• De keten omvat alle schakels vanaf de agrarische toelevering tot en met de consument. De keten bestaat uit het 
agrobusinesscomplex (ABC), de groothandel, de retail, de voedingsdiensten en de consument. De kader in stippellijn lijnt 
het Vlaamse ABC af. Het ABC omvat de agrarische toelevering (bv. landbouwmachines) en agrarische tussenhandel, de 
landbouwsector (akkerbouw, tuinbouw en veeteelt), de verzamelende handel (o.a. producentenorganisaties) en de 
voedingsindustrie (eerste en tweede transformatie). 
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Figuur: De Vlaamse agrovoedingsketen (volle lijn) en het Vlaamse agrobusinesscomplex (stippellijn) 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij, 2018 op basis van Van Dingenen et al., 2008 

• Volgende tabel toont het aandeel van de diverse sectoren in de economische prestaties van het ABC in 2016. 
De land- en tuinbouw levert het gros van het aantal bedrijven: zeven op de tien ABC-bedrijven zijn land- en 
tuinbouwbedrijven. De voedingsindustrie en de land- en tuinbouw zijn de grootste werkgevers. De 
voedingsindustrie levert het grootste aandeel van de omzet (65%), doet de meeste investeringen (58%) en 
creëert de grootste toegevoegde waarde (62%). De agrarische tussenhandel en verzamelende handel (‘handel’) 
leveren een vijfde van de omzet en 12% van de toegevoegde waarde. De overige sectoren zijn goed voor 8% 
van de tewerkstelling en 13% van de toegevoegde waarde. 
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Tabel:  Aandeel van verschillende sectoren in het ABC, per kernindicator, 2016 

kernindicator land- en tuinbouw voedingsindustrie* handel** overige sectoren*** 

bedrijven  70% 13% 9% 8% 

omzet  9% 65% 20% 7% 

investeringen  25% 58% 11% 6% 

tewerkstelling  36% 49% 6% 9% 

toegevoegde waarde  14% 62% 12% 13% 
* inclusief veevoederindustrie 

** agrarische tussenhandel + verzamelende handel 
*** o.a. toelevering (excl. veevoeders), productie tabak, productie textiel, machinebouw, veterinaire diensten, enz. 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie, RSZ en RSVZ 

• In 2016 wordt, volgens een onderzoek van GfK (in opdracht van VLAM), ongeveer 80% van alle verse voedingsaankopen in 
supermarkten gedaan. De zogenaamde grootdistributie (alle grote supermarkten zoals Delhaize, Colruyt, Carrefour, enz.) 
is voor versproducten de Vlaamse marktleider met bijna de helft van de markt in handen (zie figuur). Een opvallende trend 
is de opkomst van de hard discounters (Aldi, Lidl). Dit distributiekanaal heeft anno 2017 een aandeel veroverd van 21% 
t.o.v. 15% in 2008. De buurtsupermarkt (bv. Carrefour Express, Proxy Delhaize, enz.) houdt stand met een aandeel van 17% 
en kent zelfs een lichte groei t.o.v. 2008. Bij speciaalzaken zien we dan weer een terugval: in 2008 haalde dit kanaal nog een 
aandeel van 15% t.o.v. 9% in 2017. De openbare markten en de overige kanalen (waaronder hoeveverkoop) zijn goed voor 
het kleinste deel van de koek met respectievelijk 2% en 6% marktaandeel.  
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Figuur: Aandeel (op basis van besteding) van distributiekanalen voor versproducten, België, 2008-2017 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM, 2018 

• De belangrijkste en bekendste groep binnen de retail zijn de niet-gespecialiseerde retailers, retailers die een breed 
assortiment aanbieden in plaats van zich te specialiseren binnen een bepaalde productcategorie.  

• Nielsen (2017) maakt volgende indeling van de niet-gespecialiseerde retail: 
• grootdistributie: bv. Colruyt, Delhaize supermarkten, Carrefour Hypermarkten; 
• middelgrote distributie: bv. Okay, Proxy Delhaize, Carrefour Market;(in bovenstaande tabel zijn  groot en 

middelgroot samengenomen) 
• kleine distributie: zelfstandige winkeliers en zelfbedieningszaken van ketens met oppervlakte onder 400m2 

(bv. Carrefour Express); 
• hard discounters: Aldi en Lidl. 

• Volgende Figuur toont de verdeling tussen deze types in België. In 2016 zijn er 7.163 winkels in België, de afgelopen tien 
jaar is het aantal verkooppunten met ongeveer 10% afgenomen. Als we de afgelopen twintig jaar in beschouwing nemen, 
noteren we een daling van 45% (gemiddeld zo’n 277 winkels per jaar minder). Vlaanderen telt 4.085 winkels, goed voor 
57% van het Belgische aantal. 
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Figuur: Aandeel in het aantal winkels per afzetkanaal in de niet-gespecialiseerde retail, België, 1995 en 2016 

 
Bron: Nielsen, 2017 

Figuur: Verdeling van de omzet (voeding) volgens verschillende afzetkanalen, België, 1985-2016 

 
Bron: Nielsen, 2017 
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• De grootdistributie  in België telt 597 winkels in 2016 en is al ruim 20 jaar goed voor de helft van de markt. In 2016 bedraagt 
het aandeel 49,5%. De middelgrote distributie breidt uit, na een daling van het aantal winkels tussen 1995 en 2004, tot 
1.352 winkels in 2016 en is de tweede in omzet met een marktaandeel van 30,4% in 2016. De laatste jaren neemt het 
marktaandeel van de middelgrote distributie toe. Het aantal winkels van de hard discounters is na een decennium van 
sterke groei (1995 – 2005) de laatste jaren aan het stabiliseren: 737 winkels in 2016. Hard discount heeft een marktaandeel 
van 15,4%. Ter vergelijking: in 1985 maakten zij nog maar 5,5% van de markt uit. Tussen 1985 en 2000 zien we een 
verdubbeling, sindsdien groeit het aandeel nog verder, weliswaar aan een rustiger tempo.  

• Het aantal winkels en marktaandeel van de kleindistributie in België blijft onafgebroken dalen, met een uitzondering voor 
het marktaandeel in 2007 en 2008. Het aantal winkels is de afgelopen tien jaar verder met 19% afgenomen tot 4.477 winkels 
in 2016. Sinds 1995 is deze subsector meer dan gehalveerd. Desondanks maakt de kleindistributie nog steeds 63% van het 
aantal winkels van de distributie uit. In dit segment is de belangrijkste redenen voor de afname de toegenomen concurrentie 
van georganiseerde supermarktketens en de onvoldoende verkoop en winst, waardoor broodnodige investeringen 
uitblijven. 

• Als we kijken naar de situatie in Vlaanderen zien we een gelijkaardige marktverdeling. Het marktaandeel van de 
grootdistributie ligt lager (43%). Het marktaandeel van de middelgrote distributie (35%) en van de hard discount (17%) ligt 
iets hoger (Nielsen, 2017). 

• In de openbare raadpleging van de Europese Commissie in 2017 m.b.t. oneerlijke handelspraktijken was 94% van de 
respondenten het erover eens of gedeeltelijk ermee eens dat dergelijke merkbaar negatieve effecten zich voordeden met 
betrekking tot landbouwers. 83% is het eens met de verwerkers, 38% met retailorganisaties, 35% met retailers, 39% met 
traders en 60% met consumenten. (Bron:  EU Impact assessment UTP) 

• Volgens een enquête van 2013 van landbouwers en landbouwcoöperaties bedroeg de geschatte schade door oneerlijke 
handelspraktijken 10,9 miljard EUR per jaar. Het kosteneffect voor producenten van levensmiddelen bedroeg naar schatting 
0,5% van de omzet van de fabrikanten die aan een onderzoek deelnamen in 201172, wat overeenkomt met EUR 4,4 miljard 
indien geëxtrapoleerd naar de totale omzet van de voedingsindustrie in dat jaar. (Bron:  EU Impact assessment UTP) 

• Uit een specifieke raadpleging van ondernemingen in de voedselketen in 2017 bleek dat 60% van de respondenten die 
zichzelf als leverancier beschouwden (voornamelijk landbouwers en verwerkers) verklaarde dat de commerciële betekenis 
van oneerlijke handelspraktijken meer dan 0,5% van de jaaromzet vertegenwoordigt. Het gewogen gemiddelde van het 
bescheiden aantal leveranciers dat ondanks de "angstfactor" voor een dergelijk overleg heeft aanvaard om te antwoorden, 
kan indicatief worden geschat op 1,5 tot 1,8% van hun omzet74, ongeveer in dezelfde orde van grootte van eerdere 
enquêtes. Hoewel deze aantallen gebaseerd zijn op percepties, zijn ze een aanwijzing voor de omvang van het probleem. 
(Bron:  EU Impact assessment UTP) 
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Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Markt- en 
Prijstransparantie 

Verdeling van toegevoegde waarde 

• Terwijl het grootste aantal bedrijven bij de landbouw is betrokken, blijft het aandeel van de toegevoegde waarde van de 
landbouw in de hele voedselketen op ongeveer 25%, met uitzondering van het crisisjaar 2009. 

• De toegevoegde waarde in de landbouw is vanaf 2014 gedaald (in 2016 4% lager). 

• Naar aanleiding van de toenemende vraag van consumenten naar convenience-producten hebben de verwerkings- en de 
detailhandelstadia extra functies en diensten aan het basislandbouwproduct toegevoegd, waardoor hun totale 
toegevoegde waarde in de voedselketen is uitgebreid. De toegevoegde waarde van de landbouw is niet in dezelfde mate 
toegenomen als die van andere actoren in de voedselketen, vooral in vergelijking met de detailhandel. Factoren die deze 
evolutie verklaren, houden verband met stijgende inputkosten als gevolg van de concurrentie om schaarse hulpbronnen 
en de beperkte mogelijkheden voor boeren om waarde toe te voegen aan het basisproduct of om hiervoor vergoeding te 
krijgen. 

Prijsoverdracht 

• Hoewel voedsel een teruglopend aandeel heeft in het huishoudbudget, zijn de voedselprijzen in Europa sinds 2007 sneller 
gegroeid dan de prijzen voor andere goederen, waardoor de totale inflatie is gestegen. 

• Verschillende factoren dragen bij tot deze evolutie: de toenemende mondiale vraag naar voedsel, de vertraging van de 
productiviteitsgroei in de landbouw (gerelateerd aan schaarse natuurlijke hulpbronnen en land), alsmede stijgende 
inputprijzen, de groeiende koppeling tussen landbouw en prijstrends in andere grondstoffen (bijv. energie), etc. 

• Twee recentere kwesties in verband met prijsoverdracht in de voedselketen zijn zorgwekkend: prijsvolatiliteit en 
asymmetrische prijsoverdracht. In termen van prijsvolatiliteit (prijsvariatie door de tijd bij elke stap van de voedselketen) 
voor verschillende voedingsmiddelen, lijkt er een duidelijk verwateringseffect stroomafwaarts in de voedselketen te zijn. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat grondstoffen slechts een klein deel uitmaken van de kosten van het 
uiteindelijke voedselproduct. 
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• Consumentenprijzen voor bepaalde producten hebben de neiging om slechts licht te stijgen als reactie op stijgingen van 

de grondstofprijzen, wat goed nieuws voor de consument zou moeten zijn. Wanneer de prijzen voor grondstoffen echter 
dalen, blijven de consumentenprijzen doorgaans onaangetast door deze verandering. Dit fenomeen staat bekend als 
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asymmetrische prijstransmissie. Dit is een teken van de zwakke positie in de keten voor de productiesector. 

 
• In bijgaande grafiek wordt voor België het verloop van de grondstoffenprijzen1 vergeleken met de afzetprijs 

van de voedingsindustrie en de consumentenprijs2. In tegenstelling tot de afnemende grondstoffenprijzen, 
bleven de afzet- en consumptieprijzen in 2013 opwaarts gericht. Deze prijsdaling op de grondstoffenmarkt 
werd voornamelijk veroorzaakt door de sterk afgenomen graanprijzen op de Europese interne markt. 
Aangezien het gaat om verwerkte levensmiddelen vertegenwoordigen de prijzen voor landbouwproducten 
slechts een klein aandeel van de prijs die de consument uiteindelijk betaald voor zijn voeding. 

                                                           
1 In de grondstoffenindex zitten o.a. Europese interne marktprijzen (granen, melk, eieren, en vetten), de grondstoffenprijzen van het IMF (cacao, koffie en vetten) en de gemiddelde Europese prijs voor witte suiker 

2 Om het crisiseffect van het Ruslandembargo uit se sluiten wordt er naar cijfers van 2013 gekeken. 
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Figuur  Prijsverloop voor verwerkte levensmiddelen in de voedingskolom 

  

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

samenwerking  
horizontaal  

• Volgende tabel geeft een overzicht van de producentenorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse overheid. Dit betreft 
de situatie op 1 maart 2018. 

• De initiatieven binnen de sectoren champignons, groenten en fruit (incl. champignons en verwerking) vallen onder de GMO 
Groenten & Fruit en kunnen bijgevolg steun ontvangen voor hun Operationeel Programma. 
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Tabel: Overzicht van de erkende PO’s (situatie op 1 maart 2018) 

Sector Naam Type 

Champignons Vereniging voor Onafhankelijke Champignontelers (VOC) PO 

Groenten en fruit New Green PO 

Groenten en fruit Green Diamond PO 

Groenten en fruit Belgische Fruit Veiling (BFV) PO 

Groenten en fruit Coöperatie Hoogstraten PO 

Groenten en fruit EFC UPO 

Groenten en fruit LAVA UPO 

Groenten en fruit Limburgse Tuinbouw Veiling (LTV) PO 

Groenten en fruit Green Farm PO 

Groenten en fruit Unigrow UPO 

Groenten en fruit Freshcoop UPO 

Groenten en fruit - Champignons REO Veiling (Coöperatieve Veiling Roeselare) PO 

Groenten en fruit - Champignons Belorta PO 

Groenten en fruit - Verwerking BND Internationale telersvereniging PO 

Groenten en fruit - Verwerking PROVI PO 

Groenten en fruit - Verwerking Ingro, telersvereniging voor industriegroenten PO 

Zuivel Milcobel PO 

Zuivel Beste Melk PO 

Zuivel Dairycam PO 

Varkens 
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders 
(VPOV) 

PO 

Pluimvee (leghennen) 
Vlaamse Producenten Organisatie Leghennenhouders 
(VPOL) 

PO 

Bron: Departement Landbouw en Visserij 
PO =  producentenorganisatie 
UPO = unie van producentenorganisaties 

 
• Mogelijke volgt nog de oprichting van een zuivel-PO en andere sectoren zoals de suikerbietensector hebben ook al hun 

belangstelling laten blijken om een PO op te richten 

• Tussen de PO’s zijn duidelijke verschillen op te merken, zo ook op vlak van de concentratie van het aantal afnemers. Dit 
speelt, bijvoorbeeld, duidelijk binnen de groentensector. Voor de verse groenten geldt dat er meerdere afnemers zijn terwijl 
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binnen de industriegroenten vaak sprake is van een (zeer) hoge concentratie aan afnemers. Zo levert sommige PO’s quasi 
volledig aan één verwerker, terwijl andere PO’s wel meerdere afnemers hebben.  

• Ook binnen de zuivel is er een divers landschap. Voor sectoren anders dan zuivel legt de Vlaamse regelgeving op dat een 
PO een coöperatie dient te zijn die zich bovendien ook moet laten erkennen door de Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC, FOD Economie). Voor de zuivelsector wordt een uitzondering voorzien waarbij de PO een andere rechtspersoon dan 
een coöperatie kan zijn en daarom ook geen eigenaar moet worden van de melk. Sommige kozen deze optie en zijn een 
vzw. Ze functioneren als intermediair tussen producent en verkoper en worden zelf geen eigenaar van de melk. Deze PO’s 
onderscheiden zich zowel wat werking als wat doelstellingen betreft, ook sterk van de coöperatie. Leden van een coöperatie 
zijn nl. aandeelhouder, wat kapitaalinbreng vergt (Bijttebier et al., 2017). Eeen andere PO is wel een coöperatie. Hier is de 
samenwerking ver doorgedreven: de PO is eigenaar, verwerker en verkoper van de melk. 

Ondernemerschap 
en vakmanschap 

Samenwerking 
verticaal 

• Voor Vlas is er een brancheorganisatie erkend. 

• BO Aardappelen is in oprichting. 

• Voor Belgisch-wit-blauw is een BO in oprichting 

• Voor andere sectoren zijn er geen concrete initiatieven bekend 

• Landbouwwetgeving erkent de rol van BO's en biedt bepaalde voordelen voor BO's die zijn erkend door de lidstaat waarin 
ze zich bevinden. Bijv. erkende BO's kunnen profiteren van bepaalde vrijstellingen van de mededingingsregels of betrokken 
zijn bij het ontwikkelen van marketingregels voor bepaalde producten in een lidstaat. Alleen de regels van een erkende IBO 
kunnen door de lidstaat worden uitgebreid tot niet-leden. 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Samenwerking voor 
circulaire stromen 

• De overgang naar een duurzaam, circulair voedsel- en biomassasysteem vraagt dat grondstoffen en producten zo 
hoogwaardig mogelijk worden ingezet volgens het zogenaamde cascadeprincipe en met de minste schade voor het milieu. 
Dat vraagt in de eerste plaats een verder geoptimaliseerd beheer van hulpbronnen en inputs. 

• De Vlaamse agrovoedingsketen sluit nu al kringlopen. Van alle voedselreststromen kent 92% een valorisatie. Voeder voor 
dieren kent met 43% het grootste aandeel. Vergisting is goed voor 21% en 17% gaat terug naar de bodem (Vlaams 
Ketenplatform Voedselverlies, 2017).  

• Afvalproductie Bij de landbouwproductie ontstaan, zoals bij de meeste productie- en consumptieprocessen, reststoffen die 
niet langer nuttig zijn op het bedrijf. Het afval- en materialenbeleid wordt geregeld door het materialendecreet en het 
VLAREMA, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Het VLAREMA 
bevat gedetailleerde voorschriften over het vervoeren en verhandelen van afvalstoffen, het rapporteren over afvalstoffen 
en materialen, het gebruik van secundaire grondstoffen, de selectieve inzameling (sortering en ophaling) bij bedrijven en de 
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.  

• De productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen in Vlaanderen wordt geschat op basis van een statistisch 
onderbouwde steekproef van bedrijven die hun jaarlijkse afvalstoffen en secundaire grondstoffen melden via het integraal 
milieujaarverslag (IMJV). Aangezien de steekproef is geoptimaliseerd om de totale afvalstoffen en materialenproductie in 
Vlaanderen te schatten, kunnen gedetailleerdere statistieken minder betrouwbaar zijn. De hier gepresenteerde data in 
volgende figuur zijn bijgevolg benaderend. Vanaf 2012 is de nieuwe grondstoffenregeling van kracht geworden waarbij 
bepaalde materialen, als ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen, hun afvalstatus verliezen bij hun productie en als 
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secundaire grondstoffen worden geclassificeerd. De invoering van een aparte grondstoffenmelding voor de secundaire 
grondstoffen heeft tot gevolg dat deze materialen vollediger worden gemeld dan vroeger. Door de nieuwe regeling is het 
wel moeilijk om over de evolutie van de hoeveelheid afvalstoffen en materialen uitspraken te doen (OVAM, 2016). 

• De Vlaamse landbouw is in 2016 verantwoordelijk voor 202.842 ton bedrijfsafval, incl. secundaire grondstoffen. Dat is 1,3% 
van het totale primaire bedrijfsafval in Vlaanderen, incl. secundaire grondstoffen. Het valt op dat een zeer klein aantal 
afvaltypes het grootste deel van de totale massa aan afvalstoffen uitmaakt (volgende figuur). De fractie van plantaardige 
en/of dierlijke oorsprong vormt het grootste deel van het bedrijfsafval uit de landbouw (56%) en wordt gevolgd door de 
fractie bouw- en sloopafval (21%).  

• In 2016 ondergaat ongeveer 69% van het bedrijfsafval, incl. secundaire grondstoffen, uit de landbouw een voorbehandeling 
(sorteren of andere voorbehandeling) op weg naar de eindverwerking. 22% kan als secundaire grondstof gebruikt worden 
en 5% wordt gecomposteerd. De categorie overige bevat verwerkingswijzen die bij landbouwafval maximaal 2% voor zich 
nemen: recycleren (2%), storten (1%), verbranden (<1%) en hergebruiken (<1%). De verwerking van afvalstoffen is een keten 
van processen (sorteren, verdere opzuivering, recyclage, enz.), hierdoor kan eenzelfde primaire afvalstof in andere 
gedaanten verschillende keren terugkomen in het secundair afval. Dat veroorzaakt dubbeltellingen, maar de info kan zeer 
nuttig zijn bij bijvoorbeeld de inschatting van de nodige verwerkingscapaciteiten. 
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Figuur: Bedrijfsafval in de landbouw, incl. secundaire grondstoffen, a) per afvalstroom, ton b) per verwerkingswijze, 2016 

a) b) 

 

 
 

* overige: recycleren, storten, verbranden of hergebruiken 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van OVAM, 2016 

• AgriRecover vzw, het voormalige Phytofar-Recover vzw, zamelt bij professionele gebruikers lege verpakkingen van 
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, landbouwbiociden en zaden selectief in. In 2017 werd 647 ton aan verpakkingen 
door AgriRecover-leden op de Belgische markt gebracht en verbruikt. Daarvan is 591 ton, of 91%, gerecupereerd. 86% van 
de ingezamelde verpakkingen zijn afkomstig van landbouwers. De ingezamelde fractie niet-gespoelde verpakking, die 
beschouwd wordt als gevaarlijk afval, bedraagt 17% en blijft in 2017 stabiel ten opzichte van 2015. De spoelbare fractie 
bedraagt 79% en is de laatste twee jaar toegenomen met 16%. Het spoelwater van de spoelbare bussen wordt aan lagere 
concentratie en spuitvolume verspoten over het behandelde gewas of verwerkt via een bioremediëringsysteem. 
AgriRecover vzw haalt ook tweejaarlijks niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) op. Dat zijn producten 
waarvan de erkenning werd ingetrokken of die door de landbouwer niet meer gebruikt worden. In 2017 werd 126 ton NBGM 
ingezameld. Dat is 36% meer dan in 2015. Deze stijging kan verklaard worden door de nieuwe regelgeving rond classification-
labelling-packaging (CLP). Hierdoor werden producten met oude etiketten massaal ingeleverd (AgriRecover vzw, 
persoonlijke communicatie, 2018).  

• Op nogal wat landbouwbedrijven worden oude autobanden gebruikt om de kuilfolie op voederkuilen te verankeren. Vaak 
hebben landbouwers echter overtollige of beschadigde silobanden waar ze geen blijf mee weten. Door het prijskaartje voor 
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de opruiming en de vigerende wetgeving betreffende het vervoer van afval, stapelden deze banden zich immers op en 
ontsieren zij het landschap. Daarom werkten OVAM en Recytyre in samenspraak met de Boerenbond en het Algemeen 
Boerensyndicaat in 2012 een plan uit om het probleem aan te pakken in het Vlaams Gewest. Sinds november 2012 kunnen 
Vlaamse landbouwers een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van Recytyre en de OVAM voor de verwijdering 
van autobanden. De originele subsidieregeling liep tot eind 2015. OVAM en Recytyre beslisten echter om de regeling na 
2015 voort te zetten voor de periode 2016-2018. Tijdens de originele subsidieregeling (2012-2015) werden er meer dan 
680.000 banden ingezameld, waarvan ongeveer 70% met een financiële ondersteuning. Tussen 2016 en eind april 2018 
werden er 403.377 banden ingezameld, waarvan ongeveer 82% met een financiële tegemoetkoming van de OVAM en 
Recytyre (Recytyre, persoonlijke communicatie, 2018). 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Samenwerking & 
verminderen 
voedselverliezen  

• In de Vlaamse agrovoedingsketen, vanaf de oogst tot en met consumptie, kwamen er naar schatting 3.485.000 ton 
voedselreststromen vrij in 2015. Dit is het totaal van de (eetbare) voedselverliezen en de (niet-eetbare, onvermijdbare) 
nevenstromen.  

• 92% van alle voedselreststromen wordt gevaloriseerd. Het grootste aandeel wordt gevaloriseerd als voeder voor dieren 
(43% van alle voedselreststromen), meteen ook de hoogste mogelijke valorisatie op de cascade van waardebehoud. 
Vergisting als bestemming is goed voor 21% van de voedselreststromen. De bestemming bodem is goed voor 17% van de 
voedselreststromen. De cascade-index weegt de voedselreststromen in functie van hun positie op de cascade van 
waardebehoud en wordt uitgedrukt als een cijfer tussen 10 (maximale valorisatie) en 0 (geen valorisatie). De cascade-index 
van de Vlaamse agrovoedingsketen in zijn totaliteit bedraagt 8,2. Dit toont aan dat de Vlaamse agrovoedingsketen sterk 
staat in het valoriseren van voedselreststromen.  

• Binnen de voedselreststromen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de eetbare (voedselverliezen) en de niet-
eetbare fractie (nevenstromen). Drie vierde (74%) van de voedselreststromen zijn nevenstromen. Slechts een vierde (26%) 
van de voedselreststromen anno 2015 zijn voedselverliezen. Uitgedrukt in absolute cijfers gaat het om 2.578.000 ton 
nevenstromen en 907.000 ton voedselverliezen over heel de keten.  

• In de schakels waar veel verwerking plaatsvindt van grondstoffen naar afgewerkte producten (voornamelijk industrie, maar 
ook horeca), bestaan de voedselreststromen grotendeels uit niet-eetbare voedselreststromen (nevenstromen), en minder 
uit eetbare voedselreststromen (voedselverliezen). In de andere schakels van de keten is de fractie niet-eetbare 
voedselreststromen kleiner. Dit komt doordat er weinig tot geen verwerking plaatsvindt (landbouw) of omdat de focus ligt 
op het verdelen (veilingen en retail) of omdat er voornamelijk met voorbereide producten wordt gewerkt (catering). In de 
visserij en de huishoudens is het percentage niet-eetbare voedselreststromen ongeveer gelijk aan het percentage eetbare 
voedselreststromen. 

• Sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten is evenzeer een volwaardige strategie om voedselverlies te voorkomen 
omdat het voedsel wordt gebruikt voor humane consumptie. In totaal kregen in 2015 zo’n 16.400 ton voedseloverschotten 
een sociale bestemming in Vlaanderen. Het gaat om het totaal van geïdentificeerde voedseloverschotten die een sociale 
bestemming krijgen in de sectoren veilingen (1.477 ton), voedingsindustrie (12.599 ton) en retail (2.356 ton). Dit is een 
onderschatting. Voor de primaire productie (landbouw en visserij) en de voedingsdiensten (horeca en catering) is bovendien 
geen cijfermateriaal voorhanden. 
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• De schakels landbouw, voedingsindustrie en huishoudens zijn samen goed voor 84% van de voedselverliezen. Dit hangt 
nauw samen met het hoge productievolume van de voedingsindustrie en de landbouw (belangrijk deel voor export 
bedoeld), alsook de ‘natuurlijke’ productieomstandigheden in de landbouw. Als enige schakel in de keten is de landbouwer 
direct afhankelijk van ‘natuurlijke’ productieomstandigheden (zoals bv. het klimaat) die hij zelf niet in de hand heeft. Deze  
omstandigheden kunnen een grote impact hebben op bv. oogst-, sorteer- en bewaarverliezen en kunnen ook gevolgen 
hebben voor kwaliteit verderop in de keten.  

• In verhouding tot de totale productie en consumptie is het voedselverlies in de landbouw, voedingsindustrie en 
huishoudens relatief laag. Ten opzichte van de totale productie bedraagt het voedselverlies in de voedingsindustrie 1,5% 
en in de landbouw 4%. In de huishoudens bedraagt het voedselverlies ten opzichte van de totale voedselconsumptie 5,9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: Valorisatie van voedselgrondstoffen en –producten in de agrovoedingsketen, Vlaanderen, 2015 
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• Cascade van waardebehoud van voedselreststromen zoals opgenomen in het OVAM Actieplan Biomassareststromen 2015-2020 
(goedgekeurd door VR 10/7/15), lay-out: Departement Omgeving 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Weerbaarheid  
Weersrisico’s 

• Het weer beïnvloedt niet enkel de opbrengst, maar ook het gebruik van hulpbronnen (water, energie, enz.) en inputs 
(gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, enz.). De hieronder vermelde waarnemingen gelden allemaal voor het 
weerstation in Ukkel (KMI, 2018). 

Tabel: Gemiddelde temperatuur en normale waarde van de temperatuur, Ukkel, per maand en jaar, °C, 2011-2017 

temperatuur  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jaar 

2011 4,0 5,4 7,7 14,1 14,8 16,8 16,0 17,3 16,5 12,1 8,6 6,1 11,6 
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2012 5,1 0,7 8,9 8,4 14,3 15,4 17,3 19,2 14,5 11,1 7,1 5,1 10,6 

2013 2,1 1,4 3,0 9,0 11,1 15,8 20,2 18,7 14,8 12,8 6,4 6,1 10,1 

2014 6,1 6,6 9,3 12,4 13,5 16,5 19,3 16,2 16,5 13,6 8,8 4,3 11,9 

2015 3,5 3,3 6,6 10,3 13,1 16,5 19,0 19,4 13,5 10,2 10,1 9,6 11,3 

2016 4,8 4,5 5,3 8,5 14,2 16,0 18,3 18,1 17,5 9,7 6,1 4,7 10,7 

2017 1,1 6,1 9,6 8,8 15,5 19,2 18,6 18,1 14,1 13,3 6,6 4,4 11,3 

normaal* 3,3 3,7 6,8 9,8 13,6 16,2 18,4 18,0 14,9 11,1 6,8 3,9 10,5 

* gemiddelde temperatuur berekend over een periode van 30 jaar (hier 1981-2010) 
Bron: KMI (2018) 

• Uit de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blijkt dat de gemiddelde jaartemperatuur altijd boven de normale waarde van 
de temperatuur ligt behalve in 2013. Over de periode 2011-2017 kende de maand december altijd een hogere 
maandtemperatuur dan de normaalwaarde. Ook in januari en augustus was de temperatuur vaker hoger dan de normale 
temperatuur. De hogere temperaturen tijdens de winter maken dat gewassen sneller en/of langer kunnen groeien. De 
vroegere groeiperiode veroorzaakt wel een groter risico op vorstschade bij een relatief late nachtvorst. Zo is de nachtvorst 
van 19 op 20 april 2017 erkend als landbouwramp, terwijl volgens oude weerspreuken vorst tot en met de IJsheiligen (11-
14 mei) mogelijk is. De laatste decennia is de laatste nachtvorst steeds vroeger komen te vallen. De afwijkingen van de 
maandgemiddelden ten opzichte van de normale maandtemperatuur tonen zich vooral aan de warmere kant met 77% van 
de niet-normale maandtemperaturen.  

• Drogere jaren wisselen nog steeds af met natte jaren zo blijkt uit volgende Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Vooral 
in maart is het in de periode 2011-2017 opvallend droger dan normaal. Voor landbouwers is dat een belangrijke maand. 
Afhankelijk van de neerslaghoeveelheden in de maanden ervoor kunnen de veldwerkzaamheden dan vroeger starten. De 
afwisseling tussen het aantal niet-normale droge en natte maanden ligt meer in balans dan voor temperatuur. Het aantal 
niet-normale natte maanden ligt met 56% net iets hoger in de periode 2011-2017. 

Tabel: Gemiddelde neerslag en normale waarde van de neerslag, Ukkel, per maand en jaar, liter per m², 2011-2017 

neerslag  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jaar 

2011 91 44 22 26 23 72 56 189 83 49 9 152 815 

2012 86 30 33 104 63 133 116 23 52 119 45 173 977 

2013 54 55 64 26 133 55 66 48 58 78 103 77 816 

2014 70 66 18 20 54 95 117 136 15 58 41 94 784 
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2015 124 58 53 24 63 53 36 69 59 41 104 54 737 

2016 135 113 82 66 78 175 55 54 18 51 93 23 942 

2017 64 41 45 15 45 51 58 71 78 43 106 130 749 

normaal* 76 63 70 51 67 72 74 79 69 75 76 81 852 

* gemiddelde neerslag berekend over een periode van 30 jaar (hier 1981-2010). Bron: KMI (2018) 

• Afwijkingen ten opzichte van maandnormalen verhullen soms de grillige weersomstandigheden en de impact van 
combinaties van weerfenomenen. 2016 kenmerkte zich bijvoorbeeld door een heel natte eerste jaarhelft, maar een droge 
tweede jaarhelft die doorliep tot in het eerste semester van 2017 met een hittegolf in juni. Maar ook weerextremen zoals 
onweer en rukwinden (de Pukkelpopstorm van 2011, de Pinksterstorm van 2014 en de hagelstorm op 23 juni 2016) of late 
nachtvorst kunnen snel en veel schade berokkenen aan teelten. De combinatie en opeenvolging van weerfenomenen 
maken het voor landbouwers extra moeilijk om goede opbrengsten en prijzen te halen voor hun producten en om 
voldoende veerkracht te behouden voor de volgende tegenslag 

Ondernemerschap 
en vakmanschap 

Diversificatie van 
activiteiten 

• Het diversifiëren van de activiteiten is een manier om zich in te dekken tegen slechte productieresultaten. Landbouwers 
zoeken vaak een aanvullend inkomen uit verbredingsactiviteiten die niet rechtstreeks met de productieactiviteit te maken 
hebben. Dit soort activiteiten is zeer divers (sociaal, toeristisch, milieu, afzet, enz.). Sommige bedrijven beoefenen meerdere 
vormen van verbreding. 

Tabel  Aantal landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten en aandeel t.o.v. totaal aantal landbouwbedrijven, 2010, 2013 en 2016 

  2010 2013 2016 

verbredingsactiviteit aantal bedrijven % aantal bedrijven % aantal bedrijven % 

zorgboerderijen 397 1,4 447  1,8 446  1,9 

landbouwbedrijven met een vorm van toerisme, 

logies of vrijetijdsbesteding 
286  1,0 401  1,6 361  1,5 

kijkboerderijen 70  0,2 nb nb 80  0,3 

landbouwers met beheersovereenkomsten voor 

natuur, milieu- en landschapsbeheer 
2.756  9,7 3.214  12,9 2.952  12,3 

landbouwbedrijven die aan loonwerk doen 618  2,2 949  3,8 857  3,6 

landbouwbedrijven met hoeveverkoop nb nb 2.133  8,6 2.002  8,3 

landbouwbedrijven die energie produceren, 

bestemd voor verkoop 
261  0,9 895  3,6 252  1,1 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van eigen data en Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 
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• In Vlaanderen zijn er volgens Statbel 361 landbouwbedrijven die hun boerderij of hoeve openstellen voor toeristen. Dat 
aantal stijgt ten opzichte van 2010 (+26%), maar daalt ten opzichte van 2013 (-10%). Bijna de helft van de toeristische logies 
(154 bedrijven) bevinden zich in de provincie West-Vlaanderen. Er zijn in 2016 in Vlaanderen 80 kijkboerderijen aangesloten 
bij Plattelandsklassen vzw. Hun aantal stijgt jaarlijks.  

• Naast kijkboerderijen, die een specifiek educatief aanbod uitbouwen, zijn er ook heel wat andere educatieve hoeves en 
nabijheidsboerderijen die groepen ontvangen.  

• In 2016 zijn er 446 actieve zorgboerderijen in Vlaanderen, een stijging van 12% ten opzichte van 2010.  

• In 2016 zijn er 857 landbouwbedrijven die ook loonwerk verrichten. Dat aantal is gestegen ten opzichte van 2010 (+39%) 
maar gedaald ten opzichte van 2013 (-10%). 

• Onder verbreding vallen ook enkele beheerovereenkomsten (BO) die betrekking hebben op milieu-, natuur- en 
landschapsbeheer. Het gaat om BO’s rond erosiebestrijding, perceelsrandenbeheer, kleine landschapselementen, botanisch 
beheer en soortenbescherming. 12% van de Vlaamse landbouwbedrijven (2.952 bedrijven) heeft in 2016 minstens een van 
deze beheerovereenkomsten. Het aandeel steeg van 10% in 2010 naar 13% in 2013, maar vertoont sindsdien een licht 
dalende trend. Dat heeft onder meer te maken met de overgang van het plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO II naar 
PDPO III. PDPO III bracht ook wijzigingen in contracten en voorwaarden met zich mee (bv. verstrengde randvoorwaarden). 

• Korteketenverkoop is een vorm van verbreding die aan belang wint. Volgens de gegevens van Statbel doen in 2016 2.404 
bedrijven (10% van alle landbouwbedrijven) aan een of meerdere vormen van ‘rechtstreekse verkoop’. Daarvan verkoopt 
10% (234 bedrijven) enkel rechtstreeks. 19% (446 bedrijven) verkoopt tussen de 50% en 100% rechtstreeks. Voor 72% is 
het belang van rechtstreekse verkoop in de totale verkoop minder dan 50%.  

• Hoeveverkoop is de belangrijkste vorm van korteketenverkoop. Volgens cijfers van GfK Belgium voor VLAM gebeuren 84% 
van de uitgaven in de korte keten op de hoeve. In 2016 zouden in Vlaanderen 2.002 bedrijven aan hoeveverkoop doen 
(gegevens Statbel). Dat zijn 131 bedrijven minder dan in 2013. Rekening houdend met de evolutie van het totaal aantal 
landbouwers in Vlaanderen lijkt het aandeel hoeveverkopers eerder stabiel. In 2016 doet 8,4% van alle Vlaamse land- en 
tuinbouwers aan hoeveverkoop, in 2013 was dat 8,6%.  

• De registraties bij VLAM, die recentere gegevens bevatten, bevestigen het belang van hoeveverkoop (VLAM, 2018).. 
Driekwart van hen (76%) doet aan verkoop via een hoevewinkel. Daarnaast illustreren deze registraties ook de diversificatie 
van de korte keten. 32% van de geregistreerde producenten verkoopt (ook) via voedselteams, 28% via 
groenteabonnementen, 17% in een afhaalpunt, 14% op de markt en 14% in een automaat. De groei van verkoop via 
afhaalpunten (6,6 keer zoveel als in 2014), groenteabonnementen en automaten (beide een verdubbeling t.o.v. 2014) zijn 
opvallend. Verkoop via hoevewinkels is toegenomen met 18% t.o.v. 2014.  

• De groei van de korte keten zit niet zozeer in de hoeveverkoop, maar eerder in de alternatieve verkoopkanalen. Een 
opvallend recent voorbeeld is dat boerenmarkten een nieuwe stimulans krijgen door het succes van buurderijen (VLAM, 
2018). Het aantal teams ‘boeren & buren’ is in een jaar tijd met 64% toegenomen tot 54 teams en er zijn bijna 20.000 leden 
bijgekomen (+56%; stand van zaken mei 2018). De omzet van rechtstreekse verkoop op de boerenmarkt is in 2017 met 39% 
gestegen, terwijl de omzet via hoeveverkoop eerder stabiel bleef (-0,2%). 
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Een laatste vorm van verbreding gaat over de verkoop van energie. Statbel maakt in de recentste enquête (2016) melding 
van 252 landbouwbedrijven die energie produceren bestemd voor verkoop.  

   
Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Digitalisering 
Data en Big-Data 
gebruiken (inclusief 
precisielandbouw) 

• Een succesvolle toepassing van datagedreven landbouw wereldwijd zou volgens Rabobank leiden tot een stijging van 5% 
van de opbrengst per hectare op 80% van het areaal voor de zeven belangrijkste gewassen (Rabobank, 2015).  

• Smart farming wordt als een technologische oplossing gezien om de landbouwproductie te verhogen en de groeiende 
wereldbevolking te voeden. 

• De benodigde investeringen vereisen veelal een zekere schaalgrootte. Landbouwbedrijven kunnen ook onderling 
samenwerken of met leveranciers in een netwerk waarbinnen data, technologie en expertise gedeeld worden (Rabobank, 
2015).  

• De toeleveranciers die via machines en sensoren data genereren, zijn vandaag beter gepositioneerd om data te verzamelen 
en om die om te zetten in waardevolle producten of kennis (Leguijt, 2018).  

• De bereidheid om data te delen in de keten zal bevorderd worden door nieuwe technologieën als blockchain en het ontstaan 
van betrouwbare platformen. 

• Het Departement Landbouw en Visserij vroeg in 2017 ook aan de deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk in 
hoeverre zij aan precisielandbouw doen (Van Bogaert et al., 2018). Precisielandbouw slaat op het verzamelen van data, 
onder meer via gps en sensoren, die het de landbouwer mogelijk maken bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software 
te ondersteunen. 

• De interesse in precisielandbouwtechnieken is groot. 57% van de Vlaamse land- en tuinbouwers past volgens de enquête 
zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een 
termijn van vijf jaar. In de sectoren akkerbouw, varkens, pluimvee en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op de drie 
landbouwers. Landbouwers doen vooral een beroep op gps in de plantaardige productie en opbrengstregistratie in de 
dierlijke productie. Informatiemanagement ontbreekt vandaag veelal, maar het zal toenemen in de toekomst. 
Geavanceerdere technieken zoals variabel zaaien en planten, bodemscanners, beelden gemaakt met drones en precisie-
mechanisch wieden worden vooralsnog meer ingezet door de loonwerker, zeggen de landbouwers. 

• De landbouwers noemen in de enquête als belangrijkste voordelen van precisielandbouw nauwkeuriger werken en een 
beter inzicht in technische resultaten. Daarna volgen tijdsbesparing en een hogere opbrengst. De hoge kostprijs zien 
landbouwers als het belangrijkste nadeel. Landbouwers zouden gestimuleerd worden om precisielandbouw toe te passen 
door gedegen onderzoek naar de kosten en baten, een aanzienlijke prijsverlaging van de technieken en positieve ervaringen 
van collega-landbouwers. 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Levenslang leren • Op basis van gegevens van Statbel is het landbouwopleidingsniveau van de bedrijfsleiders op Vlaamse land- en 
tuinbouwbedrijven bekend. De bedrijfsleider is de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer van het 
bedrijf. Onderstaande Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont dat de eerder kleine bedrijven vooral geleid worden 
door bedrijfsleiders met enkel praktische landbouwervaring. Hoe groter de bedrijven, hoe meer de bedrijfsleiders een 
hogere landbouwopleiding genoten hebben. Er is dus een correlatie tussen landbouwopleiding en bedrijfsgrootte.  
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Figuur: Landbouwopleidingsniveau van de bedrijfsleiders, volgens bedrijfsgrootte (SO in euro), 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Volgende Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.geeft een beeld van het landbouwopleidingsniveau van de bedrijfsleiders 
van beroepslandbouwbedrijven in 2010 en in 2016 per leeftijdsklasse (jonger versus ouder dan 40 jaar). Er is vooral een 
verschuiving van bedrijfsleiders met een volledige landbouwopleiding naar een basislandbouwopleiding. Het aandeel met 
uitsluitend praktische landbouwervaring blijft in beide leeftijdsklassen en dus ook in de gehele sector constant. De jongere 
bedrijfsleiders hebben doorgaans een hogere landbouwopleiding. Bij de jongere bedrijfsleiders is het percentage met enkel 
praktische landbouwervaring slechts 17%, terwijl dat voor de oudere landbouwers nog steeds 48% bedraagt. 
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Figuur: Landbouwopleidingsniveau van bedrijfsleiders van beroepslandbouwbedrijven, volgens leeftijd, 2010 en 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Volgende Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.toont het landbouwopleidingsniveau van de bedrijfsleider voor 
beroepslandbouwbedrijven volgens specialisatie. Bedrijfsleiders uit gespecialiseerde tuinbouwbedrijven hebben het vaakst 
een volledige landbouwopleiding: 36% bij sierteelt, 34% bij fruit en 30% bij groenten. Bedrijfsleiders op gespecialiseerde 
rundvleesbedrijven hebben het vaakst uitsluitend praktische ervaring (65%). Bij akkerbouw en pluimvee ligt het percentage 
rond de 50%.  
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Figuur: Landbouwopleidingsniveau van de bedrijfsleider van beroepslandbouwbedrijven (SO>25000 euro), volgens bedrijfsspecialisatie, 
2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

Ondernemerschap 
en vakmanschap  

Specialisatie • 88% van de bedrijven is gespecialiseerd in een van de drie subsectoren, met veeteelt als veruit de belangrijkste specialisatie 
(50%), gevolgd door akkerbouw (26%) en tuinbouw (12%). Binnen de veeteelt is de rundveehouderij het sterkst 
vertegenwoordigd. 
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Figuur Indeling van de bedrijven volgens specialisatie (op basis van standaardoutput 2013), 2017 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Omdat er methodologische verschillen bestaan tussen cijferreeksen en omdat de berekeningen sowieso met verschillende 
economische parameters (standaard output) zijn uitgevoerd, is het moeilijk om trends te kwantificeren. 
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• De specialisatie is vaak regionaal gebonden zoals weergegeven in onderstaande landbouwtyperingskaart.  

Figuur: Landbouwtyperingskaart, 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Vakmanschap hangt uiteraard ook samen met de opleidingsgraad van onze land- en tuinbouwers → zie verder onder 
“levenslang leren” 

   

Verduurzamen 
inkomen en toegang 
tot 
productiemiddelen 

Toegang tot grond • De bewerkte oppervlakte is voor 37% in eigendom van de landbouwer zelf. Dat percentage verandert weinig van jaar tot 
jaar. Het aandeel in eigendom is omgekeerd evenredig met de grootte van het bedrijf (zie figuur). 
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Figuur: Aandeel cultuurgrond in eigendom volgens grootte van het bedrijf, 2016 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

 

• Het aandeel ruimtebeslag (de ruimte die de mens inneemt) en verharding (afdekking van bodem met artificiële semi-
ondoorlaatbare materialen) is hoog in Vlaanderen. Het ruimtebeslag in 2013 is door middel van het Vlaamse 
landgebruiksbestand berekend op 32% (443.254 hectare), waarvan 40% is verhard. In het LUCAS-project (Departement 
Omgeving, 2017) is een andere methodiek gebruikt, wat leidt tot een onderschatting, maar wel vergelijking mogelijk 
maakt met de situatie in de rest van Europa. Het aandeel ruimtebeslag in Vlaanderen bedraagt met dit model 16%. In de 
EU bedraagt dat slechts 4,2%. Wat betreft ruimtebeslag is Vlaanderen dus ‘koploper’ in Europa. 

• De overige 60% van het ruimtebeslag is niet verhard, bv. tuinen en recreatiedomeinen. Van de totale oppervlakte in 
Vlaanderen is 14% afgedekt of verhard. Bij ongewijzigd beleid kan het ruimtebeslag oplopen tot 41%, in het scenario van 
een economische boost zelfs tot 50%, met alle negatieve gevolgen van dien (Departement Ruimte Vlaanderen, 2016).  

• Dagelijks wordt in Vlaanderen 6 hectare ruimte bijkomend ingenomen. Dit toenemend ruimtebeslag leidt tot een afname 
van de open ruimte en de toenemende versnippering van de resterende open ruimte. De open ruimte staat in Vlaanderen 
dus onder sterke druk. Maar ook binnen de openruimtefuncties concurreren landbouw, recreatie en natuur met elkaar om 
ruimte. Bovendien hebben maatschappelijke uitdagingen zoals het opvangen van de klimaatverandering of de productie 
van hernieuwbare energie ook nood aan ruimte (Departement Ruimte Vlaanderen, 2016). 

• De open ruimte (= de onbebouwde ruimte, dus incl. de niet-bebouwde delen van het ruimtebeslag) beslaat 68% van de 
oppervlakte van Vlaanderen. Door het grote aandeel van akkerland (41%) en weiland (29%) in de open ruimte, is de 
landbouw heel sterk landschapsbepalend (Departement Omgeving, 2017).  
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• Omdat grond een schaars goed is dat niet kan worden ‘bijgemaakt’ en de vragen naar ruimte groot zijn, stuwt dat de 
grondprijzen de hoogte in. Tevens is er de discrepantie tussen het bestemde gebied en het feitelijke gebruik. Verstandig 
omgaan met de ruimtedruk wordt de uitdaging bij uitstek voor het ruimtelijk beleid (Departement RWO, 2012a; Ruimte 
Vlaanderen, 2017). 

• Meer en meer landbouwgrond wordt ingenomen door niet-agrarische activiteiten zoals bedrijven of bewoning. De 
‘residentialisering’ leidt tot ‘vertuining’, ‘verpaarding’, enz. Momenteel is 11% van de agrarisch bestemde grond niet in 
landbouwgebruik, andersom ligt ook 11% van het landbouwgebruiksareaal niet in een agrarische bestemming (Atelier 
Romain et al., 2017; Danckaert, 2013). Van de 11% van de agrarische bestemming die niet in landbouwgebruik is, is 6% in 
gebruik als tuin, 1% als niet-agrarische economische activiteit, 2% als natuur en bos en 2% door andere activiteiten. 
Daarboven zou ook nog eens 7% van het agrarisch gebied in gebruik zijn als paardenweide (Atelier Romain et al., 2017). 

• Prijs landbouwgrond: De prijs per hectare van een landbouwperceel is o.a. afhankelijk van de ligging, de omgeving, de 
bodemstructuur, de kwaliteit van de grond en de grootte van het perceel. Daarnaast is het ook van belang of de grond vrij 
of verpacht is en wat de pachtwijze in dat geval is. Soms wordt de prijs de hoogte in gestuwd omdat de grond in de toekomst 
een nieuwe bestemming krijgt. De combinatie van deze elementen kan ertoe leiden dat sommige landbouwgronden heel 
wat meer waard zijn dan de gemiddelde landbouwgrond (Fednet, 2018).  

• We zien dat de gemiddelde prijs per hectare en de gemiddelde perceelsgrootte van een landbouwgrond sterk varieert 
naargelang de provincie. De gemiddelde prijs van een Vlaamse hectare landbouwgrond bedraagt in het eerste semester 
van 2018 52.137 euro ( 

•  

•  

 

 

 

 

 

 

• figuur). Dat is een toename van meer dan 35% in vergelijking met 2014. In die periode 2013-2018 nam de 

landbouwgrondprijs in Vlaanderen jaarlijks toe met 6,2%. De gemiddelde oppervlakte van een verkocht landbouwperceel 
in Vlaanderen is in 2018 net iets groter dan 1 hectare. 
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Figuur: Gemiddelde hectareprijs voor landbouwgrond per provincie, 2014-2018 

 

Bron: Federatie van het Notariaat 

• Op provinciaal niveau valt vooral op dat de prijzen per hectare in Antwerpen en West-Vlaanderen bijna een kwart hoger 
liggen dan de gemiddelde prijs in Vlaanderen. Dat zijn net de twee provincies waarvan de perceelsgrootte even groot 
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(Antwerpen) of groter (West-Vlaanderen: 1,8 ha) is dan de gemiddelde grootte van de verkochte percelen in Vlaanderen. 
Voor de overige provincies ligt zowel de gemiddelde hectareprijs als de gemiddelde perceelsgrootte in 2018 onder het 
gemiddelde. 

Verduurzamen 
inkomen 

Toegang tot kapitaal • Als indicator voor de beschikbaarheid van kapitaal kan gekeken worden naar de investeringen. In 2016 investeren ABC-
bedrijven 2,04 miljard euro, een stijging van 10% sinds 2008. Deze stijging is echter vooral toe te schrijven aan een sterke 
stijging tussen 2015 en 2016. De investeringen in het ABC schommelen van jaar tot jaar en volgen vooral de trend in de 
voedingsindustrie. In 2016 werd er 1,19 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse voedingsindustrie. De agrarische 
tussenhandel en verzamelende handel ziet zijn investeringen toenemen met 39% in 9 jaar tijd, goed voor 217 miljoen euro 
in 2016. De bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bekende investeringen van land- en tuinbouwers schommelde 
in de periode 2008-2016 rond 500 miljoen euro. 

• Een belangrijk onderdeel van de verhoging van de weerbaarheid is echter ook dat  landbouwbedrijven 
voldoende investeringen kunnen doen om hun concurrentiepositie te behouden of nog te verbeteren. 

 

• De berekeningen van economische-impact van investeringssteun (mid-term en ex-post evaluatie PDPO II en 
tussentijdse evaluatie PDPO III) heeft het volgende aangetoond (bron SALV 2018): 
o Subsidie voor structurele investeringen: leidt tot een stijging van de omzet en daling van de kosten. 

Hieruit volgt dat ook de bruto toegevoegde waarde en het familiaal arbeidsinkomen toenemen. Deze 
effecten werden significant aangetoond. 

o Subsidie voor milieu-investeringen: heeft geen significant effect op de omzet, maar doet echter wel 
significant de kosten stijgen, met als gevolg dat de bruto toegevoegde waarde en het familiaal 
arbeidsinkomen significant dalen. Milieu-investeringen hebben ook een negatief effect op de 
arbeidsproductiviteit.  

Verduurzamen 
inkomen 

Toegang tot arbeid • In 2016 zijn er volgens de landbouwenquête 48.453 personen regelmatig tewerkgesteld in de Vlaamse land- en 
tuinbouw. Omgerekend naar voltijdse arbeidskrachten (VAK, minstens 38 uur per week of 20 dagen per 
maand) en rekening houdend met de niet-regelmatig tewerkgestelden betekent dat 39.315 VAK. Volgende 
figuur toont dat 12% tewerkgesteld is op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven, 34% op gespecialiseerde 
tuinbouwbedrijven en 37% op gespecialiseerde veeteeltbedrijven. 
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Figuur: Indeling van de voltijdse arbeidskrachten naar bedrijfsspecialisatie, 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• In navolging van de dalende tendens van het aantal landbouwbedrijven, is ook het aantal voltijdse arbeidskrachten sinds 
2007 continu afgenomen met in totaal -16%. De tewerkstelling daalt echter minder snel dan het aantal 
landbouwbedrijven, zodat het gemiddelde aantal VAK’s per bedrijf toegenomen is van 1,46 in 2007 tot 1,64 in 2016. 

• De arbeidsbezetting is overwegend familiaal. In 2016 is 56% van het totale aantal regelmatig tewerkgestelden familiale 
arbeid. Voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in rundvlees, gemengd rundvee en gemengde veeteelt ligt dit percentage 
zelfs boven de 80%. Voor gespecialiseerde groente-, fruit- en sierteeltbedrijven ligt het dan weer beduidend lager, onder 
25%. Hierbij moet opgemerkt worden dat de personen die bij een vennootschap werken als niet-familiaal beschouwd 
worden.  

• De tuinbouwsector is een belangrijke werkgever voor werknemers met een vreemde nationaliteit. Dat blijkt uit een 
analyse van de gegevens van de Sociale Waarborgfondsen voor Land- en Tuinbouw. Deze diensten ontvangt de Dimona-
aangiftes van werkgevers die reguliere werknemers en seizoenarbeiders tewerkstellen. In 2015 zijn er in het totaal 59.581 
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unieke werknemers actief in de Vlaamse land- en tuinbouw. Hiervan heeft 82% een vreemde nationaliteit. Zij worden 
vooral ingezet als seizoenarbeider in de tuinbouw. In 2015 zijn dat er 44.771, of 75% van de totale tewerkstelling.  

• Seizoensarbeid  vooral belangrijk in de tuinbouw  (fruit). 

Verduurzamen 
inkomen 

Onzekerheid over 
het inkomen 

• Dit is beschreven bij ondernemerschap en probleemgevoeligheid (zie elders in dit document) 

Verduurzamen 
inkomen 

Relatie inkomen en 
markt 

• Dit is beschreven onder “ondernemerschap – weerbaarheid marktrisico’s” (zie elders in dit document) 

   

Faciliteren van 
instroom en 
generatiewissel 

Leeftijd en opvolging 

 
• De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van beroepslandbouwbedrijven in Vlaanderen is de afgelopen jaren continu 

gestegen van 50 jaar in 2007 tot 54 jaar in 2016. Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden blijft met ongeveer 10% constant. 
In 2016 zijn de vrouwelijke bedrijfshoofden gemiddeld twee jaar ouder dan de mannelijke. 

• De toenemende gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden hangt samen met het geringe aantal jonge bedrijfshoofden (zie 
figuur ). In 2016 heeft slechts 9,7% van de bedrijven een bedrijfshoofd dat jonger is dan 40 jaar, terwijl 15,7% ouder is dan 
65. Het grootste deel van de bedrijfshoofden (20,1%) is tussen de 50 en 54 jaar. Ten opzichte van 2007 is het aandeel van 
de leeftijdscategorieën van minder dan 50 jaar sterk afgenomen.  
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Figuur Leeftijdspiramide van bedrijfshoofden van beroepslandbouwbedrijven volgens geslacht, 2007 en 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Opvolging: Statbel vraagt aan bedrijfshoofden die ouder dan 50 jaar zijn of ze al dan niet over een opvolger beschikken. 
Volgende Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont dat gemiddeld slechts 13% over een vermoedelijke opvolger 
beschikt. De problemen en onzekerheden rond opvolging worden gerangschikt in drie grote groepen. Door het familiale 
karakter van de landbouw zijn het voornamelijk de kinderen die het bedrijf zullen overnemen, maar door hun jonge leeftijd, 
een gebrek aan interesse of het buitenhuis werken van kinderen blijft opvolging vaak onzeker. Een tweede groep van 
problemen heeft betrekking op de sector en de onzekerheid rond het inkomen: is er nog een toekomst voor de landbouw? 
Ook de grote kapitaalsoverdracht is vaak een knelpunt. Ten slotte zijn er ook een aantal structurele bedrijfskenmerken. 
Bedrijven die te klein, verouderd en niet of beperkt leefbaar zijn, kampen vaak met onzekerheid over de opvolging.  
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• Uit een indeling van de bedrijven volgens economische bedrijfsgrootte, uitgedrukt in standaardoutput, blijkt inderdaad dat 
de opvolging vooral problemen stelt bij de kleinere bedrijven (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Hoe groter de 
bedrijven, hoe groter het aandeel dat beschikt over een vermoedelijke opvolger. 

Figuur: Aandeel bedrijfshoofden ouder dan 50 met een vermoedelijke opvolger, volgens bedrijfsgrootte (SO in euro), 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• De opvolging is ook sectorafhankelijk. De Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont aan dat in 2016 de opvolging op 
Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar het vaakst gegarandeerd is op bedrijven 
gespecialiseerd in melkproductie. 
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Figuur: Aandeel bedrijfshoofden ouder dan 50 met vermoedelijke opvolger, volgens bedrijfsspecialisatie, 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• Een goede generatiewissel voor een toekomstgerichte sector blijft dus uit. Belangrijke oorzaken zijn de verminderde 
aantrekkelijkheid van het beroep en de aanwezigheid van obstakels voor starters (bv. moeilijke toegang tot grond – zie 
verder). 

• Nieuwkomers ervaren heel wat obstakels. Uit een onderzoek naar de noden van jonge landbouwers in België kwam de 
beschikbaarheid van grond (kopen of pachten) als voornaamste nood naar voren (Ecorys et al., 2015; SALV, 2017). Dit bleek 
ook uit de SWOT’s. Zelfs nieuwkomers die kleinschalig te werk willen gaan, soms op slechts 1 hectare grond, botsen op deze 
beperking. Een bedrijf overnemen of opstarten is ook kapitaalsintensiever geworden. Jonge landbouwers of starters hebben 
vaak onvoldoende toegang tot kapitaal, ze beschikken slechts over een beperkt eigen vermogen. De 
langetermijninvesteringen moeten ook gebeuren in een steeds sneller veranderende kortetermijn-beleidscontext. 
Regelgeving wordt ook complexer en brengt, samen met het financiële luik van het beroep, veel administratie met zich mee 
(SALV, 2017; Ecorys et al., 2015, Avermaete et al., 2017; Groene Kring, 2017). 
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Klimaat Verminderen van 
broeikasgasemissies 

• De landbouw is een buitenbeentje in vergelijking met andere sectoren omdat biologische, niet-energetische processen de 
voornaamste bron van broeikasgassen zijn. Niet CO2 (emissie ten gevolge van gebruik van fossiele brandstoffen voor 
verwarming, aandrijving, gebruik tractor, enz.), maar wel methaan (CH4) en lachgas (N2O) afkomstig van spijsvertering in 
herkauwers (CH4), productie en opslag van mest (CH4 en N2O) en bodems (N2O) zijn het belangrijkst. Omdat N2O en CH4 
respectievelijk een 298 en 25 keer zwaarder broeikaseffect hebben dan CO2, is het aandeel van landbouw in de totale 
broeikasgasemissie veel groter dan de economische grootte en het energiegebruik van de sector doen vermoeden. 

• Het aandeel van de landbouw in de totale Vlaamse broeikasgasemissie bedraagt 10%. De Vlaamse landbouw is in 2016 
verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of omgerekend 16% van de emissies die niet onder het 
emissiehandelssysteem (niet-ETS) vallen. In de periode 1990-2016 heeft de landbouw een daling van broeikasgasuitstoot 
van 23% gerealiseerd, terwijl dit voor alle sectoren samen (inclusief industrie en huishoudens) binnen Vlaanderen slechts 
10% is. In 2008 t.o.v. 1990 bedroeg de daling door de landbouwsector zelfs 28%. 

• Vanaf 2008 stijgt de veestapel opnieuw door de uitbreidingsmogelijkheden in het mestbeleid (MAP 3). Mits onder meer 
mestverwerking kan een bedrijf dan zijn veestapel uitbreiden. De pluimveestapel en in mindere mate de varkensstapel zijn 
sindsdien gegroeid. Vanaf 2012 neemt het aantal melkkoeien licht toe door de afschaffing van het melkquotum in 2015. De 
veestapel is dus de drijvende factor voor de niet-energetische emissies die afkomstig zijn van verteringsprocessen (CH4) en 
mestopslag (CH4 en N2O). De verdere reductie van methaan en lachgas, samen 74% van de landbouwemissies in 2016, blijft 
een grote uitdaging voor de Vlaamse landbouw. In de periode 2005-2016 is broeikasgasuitstoot in de landbouwsector 
gestabiliseerd (-0,4% in 2016 ten opzichte van 2005). De laatste jaren is een stijging waar te nemen. 

• De energetische emissies hebben een relatief beperkt aandeel van 26% in 2016 in de totale landbouwemissies ( zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). Ze zijn het gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen, voornamelijk in de 
glastuinbouw en intensieve veehouderij voor verwarming van serres en stallen. Deze emissies vertoonden een dalende 
trend in de periode 1990-2016, dankzij inspanningen gericht op rationeel energiegebruik en de aanwending van minder 
koolstofintensieve brandstoffen in de glastuinbouw. Variaties in de gemiddelde wintertemperatuur, zoals de koude winters 
van 2010 en 2013 en de milde winter van 2014, verklaren de schommelingen in de energetische broeikasgasemissies. 
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Figuur: Broeikasgasemissie per broeikasgas (a), kton CO2-eq, 2007-2016, en aandeel per landbouwbron (b), 2016 

   

Bron: Vlaamse overheid (2018)  

• Op basis van prognoses is de verwachting dat de landbouwsector een lichte daling (3%) van de broeikasgasemissies zal 
kennen in de periode 2005-2020 voor een scenario met bestaand beleid. 

• Volgende figuur geeft de broeikasgassen weer voor enkele deelsectoren. Omdat niet alle gebruikte databronnen dezelfde 
indeling van landbouwsectoren gebruiken, zijn de varkens- en pluimveesector samengevoegd tot de intensieve veeteelt. De 
nodige voorzichtigheid is te hanteren bij de cijfers omdat definities niet altijd helemaal identiek zijn. De emissies die 
gerelateerd zijn aan de rundveehouderij zijn met 44% het grootst. De plantaardige sectoren nemen 36% voor hun rekening. 
De emissies van de intensieve veeteelt zijn samen goed voor 18%.  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

CH4 CO2 N2O Totaal

a)

34%

21%
18%

1%

22%

3% 1%

verteringsprocessen
mestopslag
bodem
ureum- en kalkgebruik
verwarming serres en stallen
offroad
visserij

b)



 
45 

Figuur: Aandeel broeikasgasemissies door landbouwactiviteiten volgens deelsector en ureum- en kalkgebruik, 2016 

 
Bron: VMM 

Klimaat  Dierlijke / 
plantaardige eiwitten  

• De uitdaging voor de landbouwsector is om de wereldwijde stijgende vraag naar dierlijke eiwitten te koppelen aan een shift 
naar de valorisatie van plantaardige eiwitten. De eiwittransitie naar de consumptie van meer plantaardige eiwitten biedt 
ook kansen voor de landbouwsector. Eiwittransitie verwijst naar nieuwe pistes om hoogkwalitatieve eiwitten op een 
directere en duurzamere manier beschikbaar te maken voor de mens. Dat kan door veevoeder te produceren volledig op 
basis van eiwitbronnen die de mens niet kan consumeren (bv. nevenstromen uit de voedingsindustrie), door dierlijke 
eiwitten gedeeltelijk te vervangen door plantaardige eiwitten (bv. peulvruchten en granen), door plantaardige eiwitbronnen 
direct te verwerken tot een product vergelijkbaar met vlees (bv. vleesvervangers 2.0 of hybride producten) en door 
alternatieve eiwitbronnen te ontwikkelen en op te schalen (bv. algen, insecten of kunstvlees). Een verschuiving in productie 
en consumptie naar meer plantaardige eiwitten heeft natuurlijk gevolgen voor de veehouderij. Duidelijkheid over de 
productieruimte in de komende decennia en economische zekerheid zal de sector stimuleren om versneld te innoveren, 
nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en zich meer te richten op alternatieven. 

• Uit de voedselconsumptiepeiling blijkt dat de eiwitinname van de Belg ruimschoots voldoende is. Anno 2014 at de Belg 
gemiddeld tot de helft meer uit de eiwitrijke voedingsgroep (vlees, vis, ei en vervangproducten) (149 gram per dag) dan de 
aanbevolen hoeveelheid (100 g per dag) volgens de toenmalige actieve voedingsdriehoek. Vooral de vleesconsumptie, goed 
voor drie kwart van de totale consumptie van de eiwitgroep, was met gemiddeld 111 g vlees per dag te hoog. Het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid vertaalde de aanbeveling naar maximaal vier keer per week ten hoogste 100 g 
vlees eten. Bijna 90% van de bevolking overschreed die aanbeveling. De herwerkte voedingsdriehoek roept de Belg op 
minder vlees te eten en meer te variëren met plantaardige eiwitbronnen. 
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• Door zijn hoge eiwitgehalte en gunstige aminozuursamenstelling is soja een goede eiwitbron voor dierlijke voeding. 
Daarnaast heeft soja ook een gunstige vetzuursamenstelling en een goede verteerbaarheid. Nadeel is dat België, en eigenlijk 
heel Europa, afhankelijk is van derde landen voor zijn sojavoorziening. België verbruikte in 2014 193.000 ton sojabonen en 
698.000 ton sojaschroot (BEMEFA, 2016). In februari 2010 sloten de Vlaamse overheid en het toenmalige BEMEFA een 
engagementsverklaring af over maatschappelijk verantwoorde diervoederstromen en werkten ze een gezamenlijk actieplan 
alternatieve eiwitbronnen uit. Bij de evaluatie van het actieplan bleek dat het vooropgestelde tonnage van 600.000 ton 
maatschappelijk verantwoorde soja niet haalbaar was. In het oogstjaar 2016-2017 is 365.000 ton maatschappelijke 
verantwoorde soja collectief aangekocht. Dat vertegenwoordigt het sojaverbruik in de varkens- en pluimveehouderij, 
bestemd voor de Belgische markt en het totale verbruik in de rundveehouderij (incl. export). Vanuit het buitenland is er 
geen vraag naar varkens- en pluimveevlees dat gevoederd wordt met duurzame soja (BEMEFA, 2018). Het tweede actieplan 
alternatieve eiwitbronnen en de begeleidende kadernota van BEMEFA zetten bijkomende stappen om de 
diervoederstromen verder te verduurzamen door het promoten van lokale, Europese eiwitten en van (nieuwe) alternatieve 
eiwitbronnen (Departement Landbouw & Visserij, 2016; BEMEFA, 2016). 

Klimaat Reductie van 
energiegebruik 

• We berekenen de VITO-energiebalans voor de Vlaamse landbouwsector met behulp van het LMN. De cijfers zijn inclusief 
aangekochte warmte, niet-beroepslandbouwbedrijven en loonwerk.  

• In 2016 is het totale netto primaire energiegebruik door de landbouwsector opnieuw gestegen tot 27,9 Peta Joule (PJ) (zie 
volgende figuur). Hoewel het totale jaarverbruik sterk weersafhankelijk is, is het verbruik sinds 2015 duidelijk gestegen. Het 
lagere verbruik in 2014 is te verklaren omdat dit het warmste jaar was in Ukkel sinds 1833. Minder energie was hierdoor 
nodig in de wintermaanden voor het verwarmen van de serres. Stallen en andere ruimtes vroegen bovendien minder 
koeling door de koudere augustusmaand. Ook 2011 kende een laag energiegebruik door de zachte winter en koele maanden 
juli en augustus. 2015 was ook een warm jaar met hoge temperaturen in juli en augustus. De glastuinbouw blijft de grootste 
energiegebruiker. Het aandeel ervan schommelt tussen 42% in 2016 en 37% in 2013 en 2014. Het aandeel van de varkens- 
en vleesveehouderij bedraagt 10% en 9%.  

• Aardgas is de belangrijkste energiedrager in de land- en tuinbouw. Het aandeel ervan steeg van 55% in 2011 naar 59% in 
2016. Deze trend vloeit voort uit een combinatie van hoge olieprijzen, de promotie door de Vlaamse overheid van aardgas 
als schoonste fossiele brandstof en de opkomst van WKK’s (warmte-krachtkoppelingsinstallatiess) die meestal op aardgas 
werken (primaire energiebron). Het aandeel stookolie, LPG en benzine blijft in dezelfde periode gelijk (34%). Het aandeel 
biomassa groeide in dezelfde periode van 10% naar 12%, onder meer door de pocketvergisters. Zware stookolie en 
steenkool nemen elk 2% voor hun rekening. Vanaf 2010 is de Vlaamse landbouw door warmte-krachtkoppelingsinstallaties 
en zonnepanelen een nettoproducent van elektriciteit geworden. Dat wil zeggen dat er meer elektriciteit aan het net wordt 
geleverd dan dat er aangekocht wordt. In 2016 plaatst de landbouw 2,2 PJ meer op het net dan dat hij afneemt. De 
landbouwsector produceerde in 2016 door de WKK-installaties in eigen beheer netto 7,9 PJ elektriciteit. Van deze 
geproduceerde energie verkoopt de landbouwsector 6,4 PJ aan het net, de overige 1,5 TJ verbruiken de bedrijven zelf. 
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Figuur  Energiebalans van de landbouw per energiedrager (a), TJ, 2011-2016, en aandeel per deelsector (b), 2016 

 

* evolutie deels te wijten aan WKK  

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) en VITO-
energiebalans 

• Het plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III focust sterk op primaire energiebesparing. In de periode 2015-2017 zijn 
4.827 investeringen geselecteerd voor een bedrag van 54,9 miljoen euro. In 2017 is voor 8,6 miljoen euro steun toegekend. 
Grote posten zijn isolatie, energiebesparende koeltechnieken, natriumdamplampen en metaalhalidelampen, ledverlichting, 
energiezuinige ventilatiesystemen, energieschermen, aangepast glas in de glastuinbouw, warmtebuffers en 
warmterecuperatiesystemen. 

Klimaat Klimaatadaptatie • Door de opwarming van het klimaat stagneren de opbrengst van verscheidene gewassen (zoals tarwe), terwijl ze bij 
andere gewassen (zoals maïs) juist toeneemt. Veranderingen in het bloei- en oogstseizoen van gewassen (bv. granen) 
worden eveneens waargenomen. De zaaidatum voor tal van gewassen vervroegt ook.  

• Adaptatiemaatregelen richten zich op maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering milderen. Dat kan door 
alternatieve gewassen te telen of nieuwe veredelde rassen die een hogere droogte- of waterlastresistentie hebben of in 
zilte omstandigheden kunnen groeien.  
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• De impact van weerfenomenen is kleiner bij aangepaste plant- en oogstdata. Alternatieve waterbronnen, hergebruik van 
gezuiverd afvalwater, wateropslagsystemen, (nieuwe) efficiëntere irrigatietechnieken en mogelijkheden van 
precisielandbouw worden bekeken en ingezet 

• Onze openluchtteelten zijn zeer weersafhankelijk en slechts voor een aantal teelten kan je je beschermen (hagelnetten, 
irrigatie) of je verzekeren (hagel).  

• We hebben meer en meer te maken met periodes van wateroverlast (overstromingen) en met periodes van watergebrek. 
Hierdoor dreigt nachtvorstbestrijding en irrigatie op de laatste plaats te komen. 

• Insecten die verdwijnen, zijn een bedreiging. → nood aan bestuiving en kruisbestuiving 

• Er verschijnen ook nieuwe insecten bv. door import, of krijgen hier voet aan de grond door de klimaatverandering die geen 
natuurlijke vijanden hebben → resistentie tegen nieuwe belagers 

• Door het intrekken van erkenningen van fytoproducten kunnen ziektes meer vrij spel krijgen zonder dat er onmiddellijk 
alternatieven beschikbaar zijn en de fytosanitaire resistentie neemt toe. → nood aan resistente rassen 

• De fytosanitaire druk neemt zeker toe 

• Het wijzigend klimaat kan zorgen voor meer problemen en moeilijker telen. Er ontstaat ook minder oogstzekerheid door 
extremere toestanden. → nood aan oogstzekere rassen 

• De klimaatverandering vergroot de kans op de introductie en verspreiding van nieuwe dierenziekten en gezondheidsrisico’s 
van zoönoses en voedselvergiftigingen voor de consument. → selectie? 

   

Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Bodemmanagement 
(vermesting en 
verzuring) 

• Vermesting is de ophoping van nutriënten in het milieu door o.a. agrarische, huishoudelijke en industriële activiteiten. Dat 
verstoort de natuurlijke kringlopen in bodem, water en lucht en beïnvloedt ecosysteemdiensten zoals drinkwaterproductie.  

• Onze huidige hoogproductieve landbouw kent een intensief gebruik van externe hulpbronnen zoals meststoffen. Het 
meststoffengebruik steeg dan ook stelselmatig in de 20e eeuw en nutriënten zijn vaak in overmaat beschikbaar voor de 
plant. Die overmaat veroorzaakt toenemende verliezen van stikstof en fosfor en in mindere mate van kalium naar het milieu 
met o.a. een onvoldoende kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater tot gevolg.  

• Ondanks meer dan vijfentwintig jaar Europees beleid en verschillende Vlaamse mestactieprogramma’s (MAP) is de 
vermestingsproblematiek vanuit de landbouw nog niet opgelost. Tijdens de laatste winterjaren bleef het aantal MAP-
meetplaatsen met minstens 1 overschrijding van de nitraatnorm van 50 mg per liter per jaar stabiel op 20 à 21%. Het laatste 
jaar  is er echter een sterke stijging van het aantal rode MAP-meetpunten tot 28%. De trendanalyse van de 
nitraatconcentraties per meetplaats van winterjaar 2007-2008 tot en met winterjaar 2016-2017 toont echter wel aan dat 
het percentage meetplaatsen met een significante dalende trend (38%) veel groter is dan het percentage meetplaatsen met 
een significante stijgende trend (2%) (VMM, 2017). 

• Volgens de doelstellingen in MAP5 (2015-2018) moet tegen 2018 het overschrijdingspercentage teruggedrongen zijn tot 
maximaal 5% van de meetplaatsen. Enkel het Denderbekken en het Netebekken behalen die doelstelling al. De grootste 
problemen om deze doelstelling te bereiken doen zich voor in de bekkens van de Boven-Schelde, IJzer, Leie en Maas. 
Bijkomende maatregelen zijn nodig om de Europese doelstellingen te halen. 
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• Ook voor orthofosfaat zijn de resultaten ongunstig. De gemiddelde orthofosfaatconcentraties overschreden in het 
winterjaar 2016-2017 op 67% van de meetplaatsen de milieukwaliteitsnorm. Dat is iets beter dan de drie voorgaande jaren. 
Uit de trendanalyse van de orthofosfaatconcentraties per meetplaats blijkt dat het percentage meetplaatsen met een 
significante dalende trend (4%) kleiner is dan het percentage meetplaatsen met een significante stijgende trend (19%). Veel 
gebieden die de doelstelling voor nitraat halen, doen dat ook niet voor orthofosfaat (VMM, 2017; VLM, 2018). 

Dierlijke mest 

Gebruik dierlijke mest 

• Voor elk bedrijf wordt het gebruik van dierlijke mest afgeleid op basis van zijn mestproductie, rekening houdend met de 
aan- en afvoer van dierlijke mest en met de opslag van dierlijke mest. Het gebruik van dierlijke mest in Vlaanderen wordt 
berekend als de som van het gebruik van dierlijke mest van alle bedrijven. Het totale gebruik van dierlijke mest in 
Vlaanderen is gedaald van 100,6 miljoen kg N en 48,3 miljoen kg P2O5 in 2007 tot 92,1 miljoen kg N en 40,6 miljoen kg P2O5 
in 2016. Dat is een afname van 8,5% voor N en 15,9% voor P2O5 t.o.v. 2007. De relatief sterkere daling van het gebruik van 
fosfaat uit dierlijke mest betekent dat door de verstrenging van de bemestingsnormen in MAP4 en MAP5 fosfaat het 
beperkend element is bij de aanwending van dierlijke mest op landbouwgrond (VLM, 2018). 

Mestbalans 

• De Vlaamse mestbalans geeft het verschil weer tussen het aanbod van dierlijke mest in Vlaanderen en de afzetruimte voor 
dierlijke mest op Vlaamse landbouwgrond (VLM, 2018).  

• Het mestaanbod omvat de hoeveelheid dierlijke mest die geproduceerd wordt in Vlaanderen in een bepaald productiejaar, 
verminderd met de hoeveelheid dierlijke mest die verwerkt en geëxporteerd is buiten Vlaanderen. In 2016 bedraagt de 
brutoproductie van dierlijke mest 176,7 miljoen kg stikstof (N) en 71,5 miljoen kg fosfaat (P2O5). De toename van de 
melkvee- en pluimveeproductie wordt vooralsnog gecompenseerd door een afname van de varkensproductie.  

• Door het gebruik van nutriëntenarme voeders is in 2016 een afname van de productie van 15,6 miljoen kg N en 11,0 miljoen 
kg P2O5 gerealiseerd. Dat is ongeveer evenveel als in 2015. De reële mestproductie in 2016 komt daarmee op 161,0 miljoen 
kg N en 60,5 miljoen kg P2O5. Rekening houdend met de emissieverliezen uit stal en opslag van 34,3 miljoen kg N, bedraagt 
de netto-stikstofproductie 126,7 miljoen kg N. De hoeveelheid Vlaamse dierlijke mest die verwerkt en geëxporteerd is in 
2016, bedraagt 39,8 miljoen kg N en 22,7 miljoen kg P2O5. Het mestaanbod in Vlaanderen in 2016 bedraagt bijgevolg 87,0 
miljoen kg N en 37,7 miljoen kg P2O5. Het mestaanbod in 2016 ligt lager dan het cijfer voor het gebruik van dierlijke mest in 
2016. Dat heeft te maken met de berekeningswijze. Het verschil met het mestgebruik wordt onder meer verklaard door 
opslag. 

• De afzetmogelijkheid voor dierlijke mest is de hoeveelheid dierlijke mest die afgezet kan worden op Vlaamse 
landbouwgrond, rekening houdend met de maximale bemestingsnormen van het mestdecreet, de mate waarin de 
landbouwers deze bemestingslimieten effectief kunnen invullen met dierlijke mest en de toepassing van derogatie. In 2016 
kon maximaal 117,6 miljoen kg N en 50,7 miljoen kg P2O5 uit dierlijke mest geplaatst worden op landbouwgrond in 
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Vlaanderen. Dat is vergelijkbaar met de afzetruimte in 2015. Van deze maximale afzetruimte, is 7,2 miljoen kg N bijkomend 
gecreëerd door een derogatie toe te kennen voor 92.455 hectare landbouwgrond of 14% van het landbouwareaal. Voor het 
tweede jaar op rij is dit een lichte toename van het derogatieareaal (+ 6% t.o.v. 2015). Dat is te verklaren door meer grasland 
onder derogatie. Vooral rundveebedrijven passen derogatie toe. Grasland is met 63% het belangrijkste derogatiegewas. 
Maïs is goed voor 32% van het derogatieareaal. De afzetruimte voor werkzame N (uit dierlijke mest, kunstmest en andere 
meststoffen) bedraagt 127,8 miljoen kg N in 2016.  

• Sinds 2007 is de mestbalans in Vlaanderen in evenwicht (VLM, 2018). Een evenwicht in de Vlaamse mestbalans betekent 
dat alle landbouwbedrijven in staat zijn om hun dierlijke mest correct af te zetten conform het mestdecreet, rekening 
houdend met de mogelijkheden die nutriëntenarme voeders, de verwerking en export en de extra afzetmogelijkheid door 
derogatie creëren. Het globale mestoverschot bedroeg in 2016 9 miljoen kg N, wat gelijkaardig is aan de situatie in 2015. 
Dit mestoverschot is op Vlaams niveau verwerkt door mestafvoer naar mestverwerkingsinstallaties en naar afnemers buiten 
Vlaanderen. Volgens de balans werkzame stikstof is een derde van de afzetruimte voor werkzame stikstof ingevuld door 
dierlijke mest.  

Kunstmest 

• Het totale kunstmestgebruik door de Vlaamse land- en tuinbouw wordt berekend via een extrapolatie van de gegevens van 
het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) (zie de bijlage ‘Begrippen en methoden’, terug te vinden op de webpagina van 
het Landbouwrapport). Tussen 2011 en 2016 steeg het totaal geschatte stikstofkunstmestgebruik met 24% tot 84 miljoen 
kg N in 2016 (volgende figuur). De prijs van enkelvoudige N-kunstmest lag in 2016 38% lager dan in 2011. De meeste N komt 
terecht op grasland in hoofdteelt (33%) en graangewassen (28%). Zij bedekken ook de grootste oppervlakte cultuurgrond. 
Maïs is goed voor 12% en aardappelen nemen 6% voor hun rekening. Zowel de aandelen per gewasgroep als per deelsector 
zijn relatief constant in de tijd. De gespecialiseerde akkerbouw-, melkvee- en vleesvee- en gemengde melk- en 
vleesveebedrijven nemen samen 58% van het N-kunstmestgebruik voor hun rekening.  
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Figuur: N-kunstmestgebruik in de landbouw, miljoen kg N per gewasgroep (a), 2011-2016, en per deelsector (b), 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN en Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 
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• Ook de aangiftegegevens bij de Mestbank tonen aan dat het gebruik van stikstof uit kunstmest gestegen is tot 46 miljoen 
kg N in 2016. Deze toename is het gevolg van de verschuiving tussen teelten van suikerbieten en granen naar aardappelen 
en van de stelselmatige aanscherping van de P2O5-bemestingsnormen. P2O5 is nu het limiterende element in dierlijke mest. 
Hierdoor kan dierlijke mest minder stikstof aanleveren en is meer stikstof uit kunstmest vereist om aan de gewasbehoeften 
te voldoen. Het teveel aan stikstof uit dierlijke mest wordt verwerkt (zie ook het hoofdstuk ‘Pluimvee’). Het gebruik van 
fosfaat uit kunstmest is volgens de Mestbank gedaald tot 1 miljoen kg P2O5 in 2016 (VLM, 2018). 

• In 2016 bedraagt het totaal geschatte fosforkunstmestgebruik na extrapolatie op basis van het LMN 2,2 miljoen kg P2O5 
(volgende figuur). Deze hoeveelheid in 2016 kent een daling met 7% ten opzichte van 2011 ondanks de goedkopere 
fosfaatmeststoffen. De verdeling van P over de gewasgroepen geeft een ander beeld dan die van N omdat de 
gewasbehoeften anders zijn. In 2016 komt ongeveer 33% van het P-gebruik terecht op maïs. Verder nemen de glasteelten 
17% voor hun rekening, grasland 12%, aardappelen 11%, bieten 9% en granen 5%. De aandelen per gewasgroep en 
deelsector zijn vrij constant in de tijd. Enkel bij grasland is er een daling. In de tuinbouw gebeurt de P-gift hoofdzakelijk via 
kunstmest. Vandaar het hogere aandeel in vergelijking met hun aandeel in de N-kunstmeststoffen.  
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Figuur: P-kunstmestgebruik in de landbouw, miljoen kg P per gewasgroep (a), 2011-2016, en per deelsector (b), 2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN en Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 
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(NOx, omgerekend naar NO2) en ammoniak (NH3) worden de emissies omgerekend naar zuurequivalenten (Zeq). De emissies 
van de verschillende stoffen zijn zo te sommeren. Verzuring tast de biodiversiteit van ecosystemen aan. De draagkracht van 
de natuur (bos, heide en soortenrijk grasland) voor atmosferische depositie wordt uitgedrukt als de kritische last. Als 
Europese langetermijndoelstelling is vastgelegd dat de kritische lasten voor verzuring in geen enkel ecosysteem 
overschreden mogen worden. Daarnaast kan verzuring leiden tot verhoogde nitraatgehaltes in het grondwater en tot de 
uitspoeling van metalen naar het grondwater. Verzurende deposities veroorzaken bovendien corrosie van materialen en 
een versnelde verwering van gebouwen. In 2016 is de kritische last voor verzuring overschreden op 26.2% van de totale 
oppervlakte terrestrische ecosystemen. Dat is een stijging met 21% ten opzichte van 2015 (VMM, 2018a). 

• De totale emissie van potentieel verzurende stoffen door de landbouw daalt in 2016 met 6% ten opzichte van 2007 (zie 
volgende figuur). Ten opzichte van 1990 en 2000 is de daling forser met respectievelijk 61% en 35%. De ammoniakemissie 
is goed voor 89% van de potentieel verzurende emissies van de landbouw in 2016. Het aandeel van NOx bedraagt 10%, en 
dat van SO2 1%. De landbouw blijft met een aandeel van 32% in 2016 de voornaamste bron van verzurende emissie in 
Vlaanderen (VMM, 2018b). Ondanks een vermindering met 52% ten opzichte van 1990 blijft de landbouw verantwoordelijk 
voor 95% van de Vlaamse ammoniakemissie in 2016.  

Figuur: Verzurende emissies door landbouwactiviteiten, miljoen Zeq per luchtverontreinigende stof (a), 2007-2016, en aandeel per 
emissiebron (b), 2016 

   
Bron: MIRA op basis van VMM 

• Verzurende landbouwemissies zijn nauw verbonden met het gebruik en de opslag van (dierlijke) mest, waarbij NH3 (en in 
mindere mate ook NOx) vervluchtigt (figuurb). Voor de dierlijke sectoren zijn dat stalling en mestopslag (51%), mest uitrijden 
(25%) en beweiding (7%). Ook kunstmestgebruik is verantwoordelijk voor 10%.  

• Volgende Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.geeft voor enkele deelsectoren hun verzurende emissies weer. 
Verschillende databronnen zijn gecombineerd om deze emissies te bepalen. Omdat niet alle bronnen dezelfde indeling 
hanteren, zijn sommige landbouwdeelsectoren noodgedwongen samengenomen en is de nodige voorzichtigheid te 
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hanteren bij de cijfers, omdat definities niet altijd identiek zijn. De emissies die gerelateerd zijn aan de intensieve veeteelt 
(varkens en pluimvee), zijn samen goed voor 44%. Daarnaast vertegenwoordigen de emissies die verbonden zijn aan de 
runderen nog eens 38% van de verzurende emissies. De plantaardige sectoren nemen 13% voor hun rekening.  

Figuur: Aandeel verzurende emissies door landbouwactiviteiten volgens deelsector en mestverwerking, 2016 

 
Bron: VMM 
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mestschuiven, roetfilters op tractoren en om tractoren op aardgas of hernieuwbare energie. Voor de periode 2015-2017 
heeft het VLIF in totaal 1.817 investeringen geselecteerd voor een maximale subsidie van 19,1 miljoen euro. In 2017 is er 
voor bijna 1,7 miljoen euro steun goedgekeurd. Daarnaast krijgt de landbouwsector ook steun voor energiebesparende 
technologieën. 

Klimaat / 
Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Bodemmanagement 
C-gehalte 

• Het organische stofgehalte van de bodem en meer bepaald van de bouwvoor is een van de belangrijkste 
kwaliteitskenmerken van landbouwgronden. Zowat alle dynamische bodemeigenschappen, zowel chemische, fysische 
(bijvoorbeeld het waterbergend vermogen) als biologische, worden beïnvloed door het organische stofgehalte.  

• Sinds de jaren 90 begon een systematische afname van het organische stofgehalte in akkerbouwpercelen in Vlaanderen, 
die zich na de eeuwwisseling verderzette. In de periode 2004-2007 had meer dan de helft van de percelen waarin het 
koolstofgehalte gemeten werd een te laag gehalte en werden percelen rijk aan organische stof stilaan een zeldzaamheid 
(Boon et al., 2009). Met de invoering van een Vlaams mestbeleid in 1996 werd met een beperking van de meststofgift ook 
een beperking gesteld aan de hoeveelheid organische stof die kan toegediend worden. Dat verklaart wellicht gedeeltelijk 
de achteruitgang van het organische stofgehalte in landbouwbodems voor twee regio’s met een hoge dierlijke productie, 
de Noorderkempen en de West-Vlaamse Zandstreek. In de rest van Vlaanderen verklaart het Mestactieplan de daling van 
het organische stofgehalte niet. De verklaring is eerder te vinden in de veelvuldige omzettingen van permanent grasland 
naar akkerland (VILT, 2014) door de opkomst van de maïsteelt ten nadele van grasland en graanteelt.(bron MIRA 

Achtergronddocument Bodem (geactualiseerd in april 2014)) 

• De volgende grafiek toont de evolutie van het organisch koolstofgehalte in akker- en weiland in Vlaanderen in de periode 
1982 - 2011. 
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Bron VMM 

Mogelijke oorzaken van de daling van de organische koolstofvoorraden en het organische koolstofgehalte  
o De vermindering van het graslandareaal en een stijging van het akkerlandareaal door 
o de omzetting van permanent grasland naar tijdelijk grasland en akkerland. 
o Een hogere frequentie van grasmatvernieuwing van het permanent grasland. 
o De gedeeltelijke vervanging van stalmest door drijfmest en de verminderde toediening 
o van dierlijke mest per oppervlakte-eenheid sinds het midden van de jaren ’90. 
o Gewijzigde teeltrotaties: de daling van het aandeel graangewassen ten voordele van 
o snijmaïs en hakvruchten. 
o De graduele verhoging van de oogstresthoeveelheden als gevolg van de sterke productieverhoging 
o van de landbouwgewassen sinds de jaren zestig vertraagt of stabiliseert. 
o Bij (sterke) erosie verdwijnt een deel van de koolstofrijke toplaag van de bodem. 
o Dieper ploegen: vanaf de jaren vijftig is de ploegdiepte 
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Bron (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: Organische stof in de bodem Sleutel tot bodemvruchtbaarheid, december 2014) 

Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Bodemmanagement 
(bodemerosie) 

Potentiële bodemerosie 

• Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes losgemaakt en verplaatst worden door water, wind of 
bodembewerking. Bodemerosie vermindert de bodemvruchtbaarheid en de opbrengsten op lange termijn, draagt bij 
tot het ontstaan van modderstromen en overmatige ruimings- en baggerspecie.  

• In volgende figuur is de potentiële erosiegevoeligheid van de landbouwpercelen weergegeven. De potentiële erosie 
houdt geen rekening met het huidige landgebruik (grasland of akkerland) en is de som van de gemodelleerde 
bewerkingserosie en watererosie. Ongeveer 528.380 hectare heeft een zeer lage of verwaarloosbare potentiële 
erosiegevoeligheid (groen), 101.219 hectare heeft een lage tot medium potentiële erosiegevoeligheid (geel-oranje), 
36.053 hectare is sterk erosiegevoelig (rood) en 8.510 hectare is zeer sterk erosiegevoelig (paars).  

Figuur: Potentiële erosiegevoeligheid van Vlaamse landbouwbodems, 2018 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving, 2018 

• Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005 is de landbouwer verplicht om op paarse percelen met een zeer hoge 
erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Omdat het oorspronkelijke erosiebestrijdingsbeleid 
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onvoldoende resultaat opleverde, verscherpte de aanpak van bodemerosie op landbouwpercelen vanaf 2014. Ook op 
rode percelen met een hoge erosiegevoeligheid moeten landbouwers maatregelen treffen. Na een eerste evaluatie van de 
gefaseerde aanscherping van de erosiebestrijdingsmaatregelen, is het maatregelenpakket vanaf 2016 aangepast. De 
verplichte teeltrotatie en teeltverboden gelden niet langer. Landbouwers hebben nu meer ruimte om hun expertise in de 
erosiebestrijding te tonen in samenwerking met een bedrijfsplanner of een erosiecoördinator. Landbouwers hebben de 
keuze uit een of meerdere pakketten van maatregelen, naargelang de teelt en de erosiegevoeligheid van het perceel 
(paars of rood). De maatregelen zijn niet uitsluitend gericht om de bron van erosie aan te pakken (bv. groenbedekker, 
direct inzaaien of niet-kerende bodembewerking). Ook effectgerichte maatregelen, zoals aanleg van bufferstroken, zijn 
mogelijk. De verplichte maatregelen zijn enkel gericht op een deel van het erosiegevoelig areaal in Vlaanderen. Op oranje 
en gele percelen (medium tot lage erosiegevoeligheid) geldt geen verplichting om erosiebeperkende maatregelen te 
nemen. Landbouwers kunnen ook een aanvraag indienen om de erosiegevoeligheid van het betrokken perceel met één 
categorie te laten dalen als het koolstofgehalte minstens 1,7% bedraagt en de zuurtegraad (pH) in een optimale zone ligt. 
Een hoog koolstofgehalte heeft een gunstig effect op de weerstand van de bodem tegen erosie (Departement landbouw 
en Visserij, 2018a). 

Combinatie van de potentiële bodemerosie met de gewaserosiegevoeligheid 

• Naast de potentiële erosiegevoeligheid van de bodem is de teelt ook van groot belang. Een combinatie van de potentiële 
bodemerosie met de gewaserosiegevoeligheid geeft aan hoe de geteelde gewassen het erosierisico in Vlaanderen 
beïnvloeden. Een van de efficiëntste manieren om het verlies van vruchtbare grond te beperken, is vermijden om 
erosiegevoelige gewassen te telen op erosiegevoelige bodems. Een erosiegevoelig gewas op een perceel met een lage 
bodemerosiegevoeligheid zal zeer weinig invloed hebben op de effectieve erosie.  

• De volgende figuur toont de relatieve evolutie van de oppervlakte cultuurgrond van de erosiegevoelige gewassen voor de 
periode 2007-2016 voor percelen uit verschillende bodemerosiegevoeligheidsklassen. In 2016 daalde het areaal 
erosiegevoelige gewassen op percelen met zeer hoge bodemerosiegevoeligheid (paarse percelen) met 11% ten opzichte 
van 2015 en met 23% t.o.v. 2007. De daling van het areaal erosiegevoelige gewassen is deels het gevolg van de toen 
geldende strengere erosiebestrijdingsmaatregelen. In de oorspronkelijke regels gold een rotatieverplichting voor maïs, 
groenten in openlucht en ruggenteelten. Landbouwers mochten maar om de drie jaar een van deze drie gewassen telen. 
Daardoor kozen veel landbouwers op paarse percelen voor een graangewas i.p.v. maïs, groenten in openlucht of 
ruggenteelten. Bij rode percelen gold deze rotatieverplichting niet. Het areaal erosiegevoelige gewassen op rode percelen 
bevindt zich op een vergelijkbaar niveau als in 2007. Dit geldt ook over alle percelen heen, na vooral hogere waarden 
tussen 2007 en 2016.  
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Figuur 1 Relatieve evolutie van de totale oppervlakte cultuurgrond van erosiegevoelige gewassen voor percelen uit verschillende 
bodemerosiegevoeligheidsklassen, index: 2007 = 100%, 2007–2016 

 

Bron: Vlaams Planbureau voor Omgeving - Departement Omgeving 
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• Water is voor landbouw een kritieke input. Ondanks het gematigd klimaat, ligt de Belgische waterexploitatie- index (WEI, 
het werkelijk waterverbruik, uitgedrukt als percentage van de beschikbare voorraden) met een waarde van 26% in 2011 
boven de drempel van 20% die als alarmerend wordt beschouwd (Eurostat, 2018). De klimaatverandering brengt meer 
extreme weersomstandigheden met zich mee, zoals langdurige droogteperiodes. Het hergebruik (vb. van gezuiverd 
afvalwater) en optimaal benutten van waterreststromen (bv. bemaling van bouwputten) zal in de toekomst aan belang 
moeten winnen, net als het minder gebruiken van water). 
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• Water is onmisbaar  als productiemiddel voor de landbouw, maar tegelijkertijd een belangrijke omgevingsfactor waarmee 
we zorgvuldig moeten omspringen. Vlaanderen heeft een lage waterbeschikbaarheid, voornamelijk door de hoge 
bevolkingsdichtheid (VMM, 2018d). In een aantal gebieden wordt er een tijdelijke (vooral in de zomermaanden) of 
voortschrijdende peildaling van het grondwater of oppervlaktewater vastgesteld. In het kader van duurzaam watergebruik 
is het belangrijk om naast het totaal watergebruik ook de verschillende waterbronnen in beschouwing te nemen. 
Berekeningen van het watergebruik in de land- en tuinbouw zijn gemaakt op basis van extrapolatie van gegevens uit de 
LMN-steekproef (zie de bijlage ‘Begrippen en methoden’, terug te vinden op de webpagina van het Landbouwrapport). Het 
hemelwater dat rechtstreeks op de landbouwpercelen valt en het privégebruik zijn niet meegerekend. 

• Het totale watergebruik in de land- en tuinbouw in 2016 wordt geschat op 55,6 miljoen m³ (volgende figuur). Het totaal 
watergebruik schommelt in de periode 2011-2016 rond 53 miljoen m³ en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het 
hogere watergebruik in 2011 is te wijten aan de droge periode tot en met juli. In de maanden juni en juli 2012 viel er veel 
regen. Diezelfde maanden en augustus waren ook zeer nat in 2014. Op de natte meimaand 2013 volgden vier droge 
maanden. In 2015 was het droger dan normaal van februari tot oktober. De eerste jaarhelft van 2016 was nat, maar hierop 
volgde een droge tweede jaarhelft. 

• De indicator duurzaam watergebruik wordt berekend als de som van alle hemelwater, 80% van het oppervlaktewater en 
50% van het ondiepe grondwater, gedeeld door het totale watergebruik (Lenders, 2010). Het percentage duurzaam water 
steeg van 39% in 2011 tot 41% in 2016. Het aandeel leidingwater daalde ten opzichte van 2011 met 5% in 2016. Het aandeel 
hemelwater nam gestaag (volgens LMN en Dept. LV) toe van 27% in 2011 tot 30% in 2016 (VMM schat dit lager in). Ongeveer 
60% van het water pompten de landbouwers zelf op uit de grond in 2016. Uit de diepe grondwaterlagen komt 42% en 17% 
uit het ondiepe grondwater. Het aandeel oppervlaktewater blijft beperkt, aangezien het gebruik meestal gebonden is aan 
de nabijheid van een waterloop, meer of sloot en omdat de toepassingsmogelijkheden door de lagere waterkwaliteit kleiner 
zijn.  

• Het watergebruik hangt samen met de waterbehoefte en dus de soort landbouwactiviteit (dier/gewas) en de 
teeltomstandigheden (openlucht/onder glas). Deelsectoren met hoofdzakelijk teelten in openlucht gebruiken het minst 
‘extra’ water, slechts enkele percenten, want het rechtstreeks hemelwater wordt niet in rekening gebracht. De deelsectoren 
groenten en sierteelt onder glas kunnen slechts beperkt profiteren van het gratis hemelwater en nemen 22% van het 
watergebruik voor hun rekening. De deelsectoren gespecialiseerd in dieren (melkvee, vleesvee, melk-vleesvee gemengd en 
varkens) nemen samen 43% van het watergebruik voor hun rekening. Het aandeel in watergebruik van de overige bedrijven 
is vrij groot (23%) omdat veel bedrijven een gemengd karakter hebben. Ook de pluimveebedrijven behoren tot deze 
categorie.  
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Figuur: Watergebruik in de landbouw, a) miljoen m³ per waterbron en aandeel duurzaam watergebruik, 2011-2016, b) per 
deelsector, 2016 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN en Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

• De LMN-bedrijven krijgen ook vragen over hun gebruik van waterbesparings- en waterzuiveringstechnieken. De volgende 
resultaten zijn niet geëxtrapoleerd en zijn enkel indicatief. In 2016 zegt 86% van de LMN-bedrijven een of andere 
waterbesparingstechniek toe te passen. Deze bedrijven passen vaak meerdere waterbesparingstechnieken toe, gemiddeld 
1,5. Reinigen met hogedruk is de meest voorkomende techniek ongeacht de deelsector. Andere toepassingen zijn: gebruik 
van hemelwater via waterbassins of -reservoirs, was-, spoel- en reinigingsapparatuur, druppelbevloeiing en 
waterrecuperatiesystemen. Sommige technieken besparen niet alleen water, maar ook arbeid. Waterzuivering komt minder 
frequent voor, maar is in opmars. Van de LMN-bedrijven paste 12% in 2016 een of andere waterzuiveringstechniek toe.  

• In het kader van de spaarzame omgang met water en om de waterkwaliteit te verbeteren, kunnen landbouwers binnen het 
plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO via het VLIF-subsidies krijgen voor allerlei installaties zoals waterreservoirs en –
bassins, druppelbevloeiing, bijkomende mestopslagcapaciteit, brijvoedering. waterzuiverings- en 
waterbehandelingsinstallaties. In de periode 2015-2017 selecteerde het VLIF daarvoor 2.387 dossiers voor een maximale 
subsidie van 19,4 miljoen euro. De totale toegekende steun voor die dossiers bedroeg bijna 1,7 miljoen euro in 2017. In 
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2017 zijn zes demonstratieprojecten geselecteerd rond waterkwaliteit en duurzaam watergebruik. Ook operationele 
groepen binnen het Europees partnerschap voor innovatie (EIP) en bedrijfsadvies kunnen dit thema behandelen.  

Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Duurzaam 
waterbeheer- 
Gewasbeschermings-
middelen 

• Landbouwers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun oogst veilig te stellen. Het gebruik is echter niet zonder 
risico’s. Een deel komt terecht in de atmosfeer, op de bodem of in het oppervlakte- en grondwater. De gezondheid van de 
mens en andere niet-doelorganismen (zoals zoogdieren, vogels, waterorganismen, insecten en mijten, regenwormen en 
bodemmicro-organismen) komt zo in het gedrang. Bovendien kunnen de slechte afbreekbaarheid van de 
gewasbeschermingsmiddelen en resistentie van de doelorganismen aanleiding geven tot milieuproblemen op lange termijn. 
Via een opgelegde maximumdosis, reglementering van het gebruik en de toepassingswijze en via wettelijk vastgelegde 
maximale residulimieten in de geoogste producten wordt er over de volksgezondheid en het milieu gewaakt. Sinds 2014 is 
elke Europese landbouwer verplicht de basisprincipes van IPM toe te passen. IPM staat voor ‘Integrated Pest management’ 
of ‘geïntegreerde gewasbescherming’. Het basisprincipe is om ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen en te bestrijden 
op een geïntegreerde, duurzame wijze met zo min mogelijk schade voor mens, milieu en nuttige organismen. De bedoeling 
is zo weinig mogelijk chemische middelen te gebruiken door voorrang te geven aan geleide bestrijding, cultuur- en 
bedrijfshygiënische maatregelen, mechanische en biologische bestrijding. Sinds 2015 moeten landbouwers en tuinders 
beschikken over een fytolicentie die mits het volgen van voldoende opleidingen om de zes jaar wordt vernieuwd. 

• Het gebruik van gewasbescherming wordt beïnvloed door de weersomstandigheden, het teeltareaal, de wetgeving en 
technologie (gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en machines). Door extrapolatie van de LMN-bedrijven per 
deelsector schatten we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2016 op 3,2 miljoen kg actieve stof. Ten opzichte 
van 2011 is dat een stijging met 0,5 miljoen kg actieve stof of 18% (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze stijging is 
deels te verklaren door de Europese beperking op bepaalde neonicotinoïden vanaf 1 december 2013. Hierdoor zijn opnieuw 
vollegrondsbehandelingen nodig in plaats van zaaizaadbehandeling, met als gevolg een hoger gebruik van insecticiden op 
het gewas zelf.  

• Volgende figuur toont ook dat de meeste middelen terechtkomen op slechts enkele gewasgroepen. In 2016 gaat 26% naar 
aardappelen, 26% naar fruitteelt (voornamelijk boomgaarden), 13% naar graangewassen, 11% naar groenten, 10% naar 
maïs en 7% naar bieten. Sierteelt is goed voor 5%. Weiden en overige gewassen zijn telkens nog goed voor 1%. De aandelen 
van gewasgroepen zijn vrij stabiel. Ten opzichte van hun areaal kennen vooral fruitteelt, sierteelt, groenteteelt en 
aardappelen een hoog gewasbeschermingsmiddelengebruik. Ondanks de grote arealen grasland, maïs en granen is hun 
aandeel in het totale gewasbeschermingsmiddelengebruik relatief beperkt. 

• De hoeveelheid gebruikte actieve stof geeft slechts in beperkte mate de milieudruk van gewasbeschermingsmiddelen weer. 
Sommige middelen die in grote hoeveelheden gebruikt worden, zijn immers weinig toxisch of omgekeerd. Daarom zet de 
Vakgroep Gewasbescherming van de Universiteit Gent ze om naar jaarlijkse verspreidingsequivalenten (Seq) (Fevery & 
Spanoghe, 2013). Het is een maat voor de druk die de gewasbeschermingsmiddelen uitoefenen op het waterleven en het 
weegt de gebruikte hoeveelheid actieve stof op ecotoxiciteit en verblijftijd in het milieu.  

• De Seq-index, in 2011 gelijkgesteld aan 100, stijgt over de periode 2011-2016 nadat die in het begin van de eeuw een 
spectaculaire daling kende door het uit de handel nemen van de meest toxische producten. De stijging komt deels door het 
toenemende gebruik en verschuivingen tussen producten, onder meer +door beperkingen die zijn opgelegd op sommige 
middelen. Het verbod op neonicotinoïden is ingesteld wegens hun schadelijke effecten op bijen. De Seq meet enkel de 
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effecten op waterleven. Neonicotinoïden zijn door hun toepassing in zaadbehandelingen juist weinig schadelijk voor het 
waterleven, terwijl bij volleveldsbehandelingen de kans net groter is op schadelijke effecten. Verdere analyses zijn nodig 
om na te gaan of het gebruik van selectieve middelen, zoals aanbevolen binnen IPM, leidt tot meer toepassingen en dus 
meer actieve stof, en uiteindelijk ook zorgt voor een stijgende Seq-index. 

Figuur: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen, miljoen kg actieve stof per gewasgroep en Seq-index: 2011 = 100%, 2011-2016 

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN en Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium); Seq: UGent, 
Database Fytofarmacie 

• Volgende figuur toont de verdeling volgens actieve stof en Seq per deelsector anno 2016. Het grootste aandeel actieve stof 
wordt gebruikt op overige landbouwbedrijven (26%), fruit (24%) en akkerbouw (20%). Melkvee en varkens hebben een 
aandeel van respectief 6% en 7%, wat relatief veel is, doordat er op die bedrijven ook veel aardappelen geteeld worden. 
Fruit neemt 38% van de Seq voor zijn rekening, voornamelijk door de fungiciden koperhydroxide en koperoxychloride. Dan 
volgen de overige landbouwbedrijven met 28%, akkerbouw met 11% en melkvee met 5%. 
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Figuur: Aandeel volgens kg actieve stof en Seq per deelsector, 2016 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van LMN, Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium); Seq: UGent, Database 
Fytofarmacie 

• Het aandeel actieve stof per toepassingsgroep is vrij constant. In 2016 geldt de volgende verdeling: 45% fungiciden, 33% 
herbiciden, 7% insecticiden en 14% andere. Tot de laatste groep behoren o.a. groeiregulatoren, bodemontsmetting, 
afweermiddelen en bewaarmiddelen. Volgens Seq-aandeel zijn de fungiciden de grootste groep (46%). De insecticiden 
nemen 28% van de Seq voor hun rekening en de herbiciden 25%. Fungiciden zijn over het algemeen minder schadelijk voor 
waterorganismen dan sommige insecticiden. De meest schadelijke middelen die momenteel nog overblijven, die op basis 
van koper, zijn fungiciden. Dit verklaart hun grote Seq-aandeel. 

• Het plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III stimuleert de vermindering van het gebruik en de milieudruk van 
gewasbeschermingsmiddelen door agromilieumaatregelen aan te bieden die daarop inspelen. In 2016 bedraagt het areaal 
van de agromilieumaatregel mechanische onkruidbestrijding 1.657 hectare en van verwarringstechniek in de fruitfruit 7.629 
hectare. Daarnaast ondersteunt het PDPO III in 2018 demonstratieprojecten omtrent toepasbaarheid van Integrated Pest 
Management (IPM). Ook het VLIF gaat op dit thema in. Het VLIF heeft in de periode 2015-2017 al voor bijna 3,7 miljoen 
euro steun geselecteerd aan geavanceerde spuitmachines of andere machines voor een duurzame gewasbescherming en 
voor bijna 4,2 miljoen euro aan biologische landbouw. Daarnaast is in 2017 voor 5.055 hectare biolandbouw hectaresteun 
uitbetaald. Verder kunnen producentenorganisaties via de gemeenschappelijke marktordening (GMO) groenten en fruit 
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steun geven aan de aangesloten tuinbouwers voor het gebruik van milieubewuste bestrijdings- en productiemiddelen en 
voor geïntegreerde gewasbescherming. 

Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Eco-efficiëntie • Om een beeld te krijgen van de eco-efficiëntie van de landbouw plaatsen we drukindicatoren tegenover een economische 
indicator. Volgende figuur geeft belangrijke parameters weer van de milieudruk die uitgeoefend wordt door de landbouw. 
De drukindicatoren zijn: het N-, P- en K-kunstmestgebruik, de potentieel verzurende emissie, het energiegebruik, de emissie 
van broeikasgassen, de druk door gewasbescherming, het watergebruik, de emissie van fijnstof en 
gewaserosiegevoeligheid. Als economische indicator kozen we voor de eindproductiewaarde tegen constante prijzen. De 
eindproductiewaarde voor Vlaanderen raamden we op basis van de nationale gegevens. Daarbij is verondersteld dat de 
prijsindex per product(groep) voor België en Vlaanderen dezelfde is.  

• In de periode 2011-2016 blijft de eindproductiewaarde eerst stabiel, maar stijgt daarna om te stabiliseren op dit hogere 
niveau. De milieudrukindicatoren evolueren in die periode onderling verschillend ten opzichte van de eindproductiewaarde. 
Enkel voor de gewaserosiegevoeligheid, het P-kunstmestgebruik, de verzurende emissie en de emissie van zeer fijnstof vindt 
een duidelijke ontkoppeling plaats tussen de activiteit en de milieudruk met een verbeterde eco-efficiëntie als resultaat. 
Voor watergebruik en de broeikasgasemissies is de ontkoppeling minder duidelijk. De druk door gewasbescherming en N-
kunstmestgebruik stijgt sterker dan de eindproductiewaarde. 

• Drijvende krachten achter de sterke daling van respectievelijk de gewaserosiegevoeligheid, het P-kunstmestgebruik en de 
verzurende emissies en de emissies van zeer fijnstof zijn het gevoerde erosie- en mestbeleid. Hetzelfde mestbeleid is 
verantwoordelijk voor de stijging van het N-kunstmestgebruik. P2O5 is nu het limiterende element in dierlijke mest, zodat 
meer stikstof uit kunstmest nodig is om aan de gewasbehoeften te voldoen. De ongunstige evolutie van de druk door 
gewasbeschermingsmiddelen is deels te verklaren door het verbod op bepaalde neonicotinoïden waardoor meer 
vollegrondsbehandelingen nodig zijn (waarvoor grotere volumes insecticiden gebruikt worden en voor een hogere Seq-
waarde zorgen). Daarnaast leidden verschillende ongunstige weesomstandigheden, zoals de natte en warme zomer van 
2014, de natte meimaand in 2015 en de natte eerste jaarhelft van 2016, afwisselend voor een hoog fungicidegebruik op het 
groeiend aardappelareaal en in de fruitteelt. 

• De grootte en de samenstelling van de pluim-, rundvee- en varkensstapel wijzigden licht in de periode 2011-2016. Mede 
door het stijgend aantal warmte-krachtkoppelingscentrales in eigen beheer in de glastuinbouw, technologische 
verbeteringen met betrekking tot mesttoediening, -bewerking en -verwerking, en emissiereductie resulteerden deze 
ontwikkelingen toch nog in een dalende trend van de broeikasgasemissies. De hoge gemiddelde temperatuur in 2011 lijkt 
een invloed te hebben op het energiegebruik. Enkel 2014, dat nog warmer was, had een gelijkaardig energiegebruik. Tot 
slot ligt het watergebruik in de periode 2012-2016 lager. 
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Figuur: Eco-efficiëntie in de landbouw, index: 2011 = 100%, 2011-2016 

 
Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van VMM, Vlaams Planbureau voor Omgeving, Eurostat 
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Natuurlijke 
hulpbronnen, 
biodiversiteit, en 
landschappen 

Multifunctionele 
landbouw voor 
biodiversiteit 

• Onder verbreding vallen ook beheerovereenkomsten (BO) die betrekking hebben op milieu-, natuur- en landschapsbeheer. 
Het gaat om BO’s rond erosiebestrijding, perceelsrandenbeheer, kleine landschapselementen, botanisch beheer en 
soortenbescherming. 12% van de Vlaamse landbouwbedrijven (2.952 bedrijven) heeft in 2016 minstens een van deze 
beheerovereenkomsten. Het aandeel steeg van 10% in 2010 naar 13% in 2013, maar vertoont sindsdien een licht dalende 
trend. Dat heeft onder meer te maken met de overgang van het plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO II naar PDPO 
III. PDPO III bracht ook wijzigingen in contracten en voorwaarden met zich mee (bv. verstrengde randvoorwaarden). 

   

Echte 
plattelandsgebieden  

Open ruimte • Volgens het Witboek ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ (2016) bedraagt het ruimtebeslag in Vlaanderen ca. 33% (2015) en 
14% van de ruimte is effectief verhard. Dit ruimtebeslag bestaat uit ruimte ingenomen door de nederzettingen, dus door 
huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, serres, etc.. Ook tuinen, buurtparken, voetbalvelden en dergelijke 
maken er deel van uit. Het neemt dagelijks met 6 hectare toe en resulteert in een ruimtebeslag van 41,5% tegen 2050 als 
deze trend verder aanhoudt. 
 

Echte 
plattelandsgebieden 

Economisch en 
maatschappelijk 
weefsel 

• Bedrijvigheid draagt bij aan de dynamiek en de leefbaarheid van het platteland. Zo leren we uit cijfers van de Verrijkte 
Kruispuntenbank Ondernemingen (VKBO) dat de helft van economische activiteiten gevestigd is in het landelijk gebied 
tegenover 42,19 % in het stadsweefsel. Slechts een 8,26 % van de economische activiteiten is gelokaliseerd op 
bedrijventerreinen. 

• Naast land- en tuinbouw, zijn ook andere economische sectoren actief op het platteland. Liefst 90 % van de economie op 
het platteland bestaat uit activiteiten in industrie, bouw en diensten. Deze economische activiteiten vinden we vooral terug 
in de dorpen en de kernen. 

• Kenmerkend voor het platteland is het hoge aantal zelfstandigen (12,7%, VRIND 2011) en jonge bedrijven. De 
plattelandseconomie is sterk gedifferentieerd. Het platteland telt 22.543 vestigingen (14%), waarvan 6% in de primaire 
sector, 26,3% in de secundaire sector, 52,2% in de tertiaire sector en 14,9% in de quartaire sector (VRIND 2013). 

 

Echte 
plattelandsgebieden 

Economisch en 
maatschappelijk 
weefsel - armoede 

Het aantal met betalingsmoeilijkheden geregistreerde personen ligt relatief gezien het hoogst in de grootsteden Antwerpen 
en Gent, op enige afstand gevolgd door de centrumsteden. De gemeenten in de grootstedelijke rand, op het platteland, in het 
overgangsgebied en het regionaal stedelijk gebied scoren relatief gezien het laagst . 

Tabel 1 Aantal met betalingsmoeilijkheden geregistreerde personen bij de Kredietcentrale van de Nationale Bank van België en aandeel ten 
opzichte van het aantal meerderjarige inwoners in %, eind 2015 

 Aantal % 

Grootsteden 25.591 4,2 

Centrumsteden 21.522 3,1 

Grootstedelijke rand 4.496 1,9 
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Regionaal stedelijk gebied 6.571 2,2 

Stedelijk gebied rond Brussel 5.865 2,7 

Structuurondersteunende steden 16.033 2,8 

Provinciaal kleinstedelijk gebied 15.495 2,9 

Overgangsgebied 25.263 2,1 

Platteland 16.347 2,0 

Totaal Vlaams Gewest 137.183 2,6 

Bron: VRIND 2016 

• Het onderzoek ‘Stedelijke en plattelandsarmoede' (Marissal et al, 2013) bevestigt dat er een sterke armoedeproblematiek 
in de steden bestaat, maar ook dat armoede duidelijk aanwezig is op het platteland. Opvallend is dat de huishoudens die 
behoren tot de groep van de 10 % armsten minder vertegenwoordigd zijn op het platteland, maar huishoudens die net iets 
minder arm zijn (de groep tussen de 15 en 20 % armsten) zijn dan weer sterk vertegenwoordigd op het platteland. 

• Armoede op het platteland komt meer verspreid voor en is daardoor minder zichtbaar. Een aantal groepen lijken het ook 
moeilijker te hebben bijvoorbeeld oudere personen, eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Belangrijke 
knelpunten zijn onder andere terugtredende diensten en voorzieningen, vervoersarmoede, onderbescherming en 
woonnoden op het platteland voor huurders en eigenaars. 

Echte 
plattelandsgebieden 

Economisch en 
maatschappelijk 
weefsel -  
bereikbaarheid 

• Er bestaat in Vlaanderen momenteel geen exact cijfer dat vertelt hoeveel mensen vervoersarm zijn. Er zijn wel cijfermatige 
indicaties van de impact verzameld bij verschillende risicogroepen voor vervoersarmoede. In de eerste plaats zijn er zij die 
op het platteland wonen. Zo schatte men het aantal Vlaamse huishoudens dat waarschijnlijk kampte met vervoersarmoede 
in 2003 op 45.000. In hun zoektocht naar goedkopere woningen trekken mensen immers naar het platteland, terwijl 
diensten en voorzieningen meer en meer wegtrekken uit de dorpen. Het openbaar vervoer garandeert verbindingen langs 
grote verkeersassen tussen hoofdgemeenten en steden, maar verbindingen tussen deelgemeenten vervagen. 

• Vervoersarmoede is een problematiek die zich niet uitsluitend op het platteland voordoet. Maar gezien het beperkter 
aanbod van openbaar vervoer op het platteland en de uitgestrektheid van het landelijk gebied is het daar meer voor de 
hand liggend. 

• Ongeveer alle studies over plattelandsarmoede geven te kennen dat een gebrek aan vervoersmogelijkheden (zowel eigen 
als publiek) één van de belangrijkste factoren is van sociale uitsluiting (Mobiel 21 vzw, 2015). 
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