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Jonge landbouwers op rondrit met
minister Schauvliege
Oost-Vlaanderen – Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen, ontvangt op 12
februari de minister van omgeving, natuur en landbouw, Joke Schauvliege, op twee landbouwbedrijven in OostVlaanderen. Op deze manier krijgen jonge landbouwers de kans om een aantal knelpunten rechtstreeks aan te
kaarten bij de Vlaams minister.

Aanleiding
Na de Vlaamse verkiezingen van 2014 werd mevrouw Schauvliege minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.
Om de nieuwe minister te laten kennis maken met de land- en tuinbouwsector nemen de jonge land- en
tuinbouwers van Groene Kring haar mee op een rondrit langs twee agrarische bedrijven in het Oost-Vlaamse
Meetjesland.

Meer dan kennismaken met de praktijk
Marijke Jordens, voorzitter Groene Kring: “Met onze rondrit willen we de minister laten kennis maken met de
praktijk en aantonen welke impact beleidsbeslissingen hebben op de bedrijfsvoering. Het is goed dat de minister ook
eens met beide voeten in de praktijk kan staan.”
Tijdens de rondrit komen een aantal belangrijke dossiers voor de sector uitgebreid aan bod. Zo worden onder meer
de instandhoudingsdoelstellingen, de kapitaalsintensiteit en het belang van grond voor de land- en tuinbouw
besproken.
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring: “De jonge landbouwers van Groene Kring brengen zelf de knelpunten
aan die zij dagelijks ondervinden. Zo kreeg het bedrijf van Frederik Byl onlangs een oranje code in het kader van de
instandhoudingsdoelstellingen en gaat er in de buurt van het bedrijf van Tim De Weweire heel wat landbouwgrond
verloren aan industrie. De gevolgen hiervan kaarten we aan bij Schauvliege maar we doen ook suggesties die kunnen
helpen om dit te voorkomen of om een oplossing te bieden.”
Minister Schauvliege was de afgelopen weken meermaals op bezoek bij landbouwers, vaak in het kader van het
moeilijke IHD dossier. Tijdens deze rondrit maakt ze kennis met een andere, specifieke doelgroep: de jonge
landbouwers.
Minister Joke Schauvliege: “De gemiddelde leeftijd van landbouwers in Vlaanderen blijft stijgen en bedraagt
momenteel 51 jaar. Jongeren zijn wel bereid om in te stappen in de land- en tuinbouwsector, maar kunnen dit niet
altijd. Door onzekere toekomstperspectieven of financieel zware investeringen, komt de opvolging vaak in het
gedrang. Niet toevallig is de allereerste doelstelling in mijn beleidsnota Landbouw de instroom en verjonging van
bedrijfsleiders bevorderen als basisvoorwaarde voor het behoud van een toekomstgerichte en duurzame
landbouwsector.”
Marijke Jordens
voorzitter Groene Kring

Sam Magnus
ondervoorzitter Groene Kring

Voor meer informatie: Kathleen D’Eer | provinciaal vrijgestelde | 0474 49 91 14 | kathleen.deer@groenekring.be

Groene Kring?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kring-leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en
belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem zeker een
kijkje op de website www.groenekring.be of op onze Facebookpagina
www.facebook.com/groenekringnationaal!
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Programma
08u.30 – 08u.45

ontvangst, welkom en voorstelling Groene Kring
Marijke Jordens, voorzitter Groene Kring

08u.45 – 09u.00

thema: de generatiewissel
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring

09u.00 – 10u.10

toelichting en rondleiding op het bedrijf
thema: instandhoudingsdoelstellingen
Frederik Byl, bedrijfsleider en Nationaal Bestuur Groene Kring

10u.10 – 10u.30

thema: productiefactoren met focus op financiering (busrit)
Stijn Merckx, Groene Kring Oost-Vlaanderen en Nationaal Bestuur Groene Kring

10u.30 – 11u.15

toelichting en rondleiding op het bedrijf
thema: productiefactoren met focus op grond
Tim De Weweire, bedrijfsleider en Nationaal Bestuur Groene Kring

11u.15 – 11u.30

thema: focus op andere productiefactoren (busrit)
Nationaal Bestuur Groene Kring

11u.30 – 12u.30

broodjeslunch

Locaties
Frederik Byl, Koude Keuken 3, 9950 Waarschoot
Tim De Weweire, Molenbosstraat 41, 9960 Assenede
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Boodschap van Groene Kring
De generatiewissel




Groene Kring vraagt de minister om de combinatie van een pensioenuitkering en rechtstreekse steun uit
het GLB te vermijden. Dit kan worden meegenomen in de aankomende pensioenhervorming.
Aangezien de bevoegdheid ‘pensioenen’ bij de federale regering ligt, vraagt Groene Kring aan de minister
om dit dossier aan te kaarten bij haar federale collega’s;
Groene Kring vraagt om in onderzoeksrapporten, uitgevoerd door of in opdracht van de Vlaamse overheid,
meer aandacht te schenken aan jonge en startende land- en tuinbouwers. Deze socio-economische
gegevens zijn belangrijk om een doeltreffend beleid inzake generatiewissel te realiseren.

Instandhoudingsdoelstellingen







Groene Kring vraagt een eerste (tussentijds) zicht op het profiel van de getroffen rode en oranje bedrijven
op basis van socio-economische parameters (bv. leeftijd, sector, …);
Groene Kring wil zo snel mogelijk een herziening en verkleining van de zoekzones;
Groene Kring vraagt een socio-economische gebiedsanalyse;
Groene Kring wil een oplossing binnen het flankerend beleid voor de aflossing van de hoge leninglasten en
de terugbetaling van VLIF-steun;
Groene Kring eist een flankerend beleid en een programma op maat voor de oranje bedrijven;
Groene Kring eist voldoende budget om dit dossier op een correcte en menswaardige manier aan te pakken
en dit voor alle getroffen bedrijven. Dit budget moet uit natuurmiddelen en algemene middelen komen.

Productiefactor kapitaal






Groene Kring wil een snelle betaling van de VLIF overnamesteun waarbij de gehele betaling verricht wordt
in maximaal drie jaar;
Groene Kring eist een herziening van het waarborgbeleid waarbij de waarborg wordt afgebouwd in functie
van het afgeloste kapitaal;
Groene Kring wil een snelle implementatie van de mogelijkheid tot (kosteloze of goedkope) renteherziening
van de lopende kredieten, in de eerste plaats bij jonge land- en tuinbouwers en bij bedrijfsoverdracht;
Groene Kring vraagt om de introductie van nieuwe financieringssystemen in de land- en tuinbouwsector te
faciliteren;
Groene Kring vraagt snel werk te maken van de introductie van het carry back/carry forward systeem.

Productiefactor grond






Groene Kring vraagt om het verpachten van grond (op lange termijn) aan actieve land- en tuinbouwers
aantrekkelijker te maken;
Groene Kring wil een verankering dat van pacht vrijgekomen grond met landbouwbestemming in gebruik
moet blijven van land- en tuinbouwers;
Groene Kring wil –in het kader van de pachtwetgeving- een goed afgebakende definitie van actieve
landbouwer en een automatische ontbinding van pacht bij pensioenboeren;
Groene Kring stelt dat de ruimtelijke ordening moet uitgaan van twee basisprincipes (1) bedrijfszekerheid
en (2) vrijwaren van verdere inperking van schaarse landbouwgrond;
Groene Kring vraagt een einde van de lasagne-politiek en een eenduidig en transparant grondbeleid.

Wijzigende wetgeving




Groene Kring wil een beleid dat de land- en tuinbouwers tijdig verwittigt van op til zijnde wijzingen;
Groene Kring wil om voldoende overgangsmaatregelen die tijdig worden aangekondigd;
Groene Kring wil specifieke systemen om jonge starters tijdens de overgangsperiode in het systeem te
trekken zonder grote investeringen die op korte termijn niet meer nodig zijn.
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Voorstelling Frederik Byl en bedrijf
Bedrijfsleider
Frederik Byl
° 1982
° diploma landbouw TSO, Eeklo
° bedrijfsleider
° getrouwd en drie zonen

Het bedrijf
Korte geschiedenis en omschrijving van het bedrijf
 1977: 18 melkkoeien, 30 zeugen, 21 hectaren grond
Het bedrijf is een familiebedrijf dat van generatie op generatie werd overgedragen. De overgrootouders hebben het
opgestart en in 1977 hebben de ouders van Frederik het bedrijf overgenomen.
De jaren na de overname investeerden ze achtereenvolgens in een nieuwe melkstal (1977), een zeugenstal (1986)
en een varkensstal (1992).
 2004: 55 melkkoeien, 100 zeugen en afmest, 38 hectaren grond – juridische vorm: samenuitbating
Op 1 januari 2004 startte Frederik met zijn vader in een samenuitbating. Op dat moment was het bedrijf gegroeid
tot een quotum van 406 000 liter voor 55 melkkoeien en zo’n 100 zeugen en afmest. Hierbij ging ook een uitbreiding
in grond gepaard tot 38 hectaren. Opnieuw werd in de jaren nadien fors geïnvesteerd met een nieuwe jongveestal
(2004) en aankoop van melkquotum (2005).
 2011: 79 melkkoeien, 84 zeugen, 1000 varkens, 52 hectaren grond – juridische vorm: landbouwvennootschap
Op 1 mei 2011 werd de stap naar een LV gezet en nam Frederik het bedrijf volledig over. De vader van Frederik
werkt nu als zelfstandig helpen in het bedrijf en wanneer hij op pensioen gaat, zal zijn echtgenote voltijds
meewerken op het bedrijf.
Op dat moment groeide het bedrijf verder tot 680 000 liter met 79 melkkoeien, 84 zeugen en 1000 varkens. De
oppervlakte groeide verder tot 52 hectaren.
In december 2011 werden opnieuw investeringen op het programma gezet. Een carrousel 24 stands en een nieuwe
koestal voor 120 koeien. Het oude melkhuis werd omgebouwd voor het jongvee.
 2014: investeren in melkvee, afbouw in zeugenhouderij
In 2014 werden de sleufsilo’s verlengd en moest voeder worden aangekocht. Wegens het risico van de superheffing
deed het jonge bedrijf nog een investering van 200 000 liter melkquotum in dit laatste quotumjaar en ook nu is het
niet zeker of zij alsnog een superheffing zullen moeten betalen. Afgelopen zomer werden nog heel wat koeien
verkocht om deze heffing alsnog te vermijden.
Sinds eind 2014 worden de zeugentak afgebouwd om in 2015 helemaal te verdwijnen. In de plaats hiervan wordt de
huidige jongveestal verlengd.
De varkensstal is inmiddels helemaal in orde voor aankoop van biggen en afmesting, al is dit afhankelijk van de
prijzen.
 Toekomst: investeren in melkvee, afbouw in zeugenhouderij
Vandaag telt het melkveebedrijf 135 stuks jongvee en 122 melkkoeien. Daarnaast zijn er nog 750 mestvarkens. De
zeugentak wordt afgebouwd. Het bedrijf heeft een oppervlakte van 63 hectaren waarvan 30 ha. gras en 20 ha. maïs
en 3 ha aardappelen.
Steunvormen
-

Toeslagrechten -> betaalrechten
VLIF steun: overnamesteun in 2004, investeringssteun voor melkkoeltank, carrousel en nieuwe melkveestal.
VLIF steun in aanvraag: zelfrijdende mengvoederwaren, erfverharding, sleufsilo’s.
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De drie aandachtspunten van Frederik
Groene Kring peilde naar de aandachtspunten van Frederik en stelde hem drie vragen:


Welke punten heb jij ervaren als belangrijk knelpunt voor de bedrijfsovername?

Frederik: “Dat is vooral de onzekerheid bij het beleid, de wetgeving en de vergunning en daarnaast ook de
onzekerheid van onze afzet.”


Met welke knelpunten kamp jij vandaag?

Frederik: “Door de handelsboycot van Rusland is er toch meer nood aan een stabiele omgeving en afzetmarkt.
Vandaar dat de vraag naar contractmogelijkheid voor mij toch speelt. Daarnaast blijft de moeilijke toegang tot grond
een belangrijk knelpunt, de prijzen voor aankoop zijn alvast te hoog, zeker voor een jonge starter. De onduidelijkheid
van de mestwetgeving zorgt eveneens voor onduidelijkheid in mijn beleidsvoering.”


Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging?

Frederik: “Mijn milieuvergunning loopt tot 12 oktober 2031. Op dat moment ben ik 49 jaar en zijn de leningen nog
lopende. Dit heeft nu al een belangrijke impact op mijn bedrijf. Ik stel me de vraag of we die jongveestal wel moeten
zetten en of we er een vergunning voor zullen krijgen? Op welke manier en op welke basis moet ik mijn
investeringsbeslissingen vandaag nemen? Wij hebben nog maar enkele jaren geleden al geïnvesteerd en toen was er
nog geen sprake van instandhoudingsdoelstellingen. Ons toekomstplan was om tegen 2020 naar 200 koeien te gaan
Vandaag hebben we een oranje brief (6,1%).”
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Voorstelling Tim De Weweire en bedrijf
Bedrijfsleider(s)
Tim en Dirk De Weweire
° geboren 1984 en 1960
° opleiding Tim: Biotechnische wetenschappen
° overnamedatum: overname 2008

Het bedrijf
Korte geschiedenis


Opgestart met melkvee

Het bedrijf is van oorsprong een melkveebedrijf met een quotum van 250 000 liter. Daarna kwam er ook een
vleesveetak bij.


2007 – 2009 - 2012: opeenvolgende investeringen

In 2007 werd een loods voor de opslag van aardappelen gebouwd. In 2009 een opslag voor water en vaste mest; De
laatste investering, een nieuwe melkstal, dateert van 2012.


2015: het bedrijf vandaag

Het bedrijf beschikt vandaag over drie volwaardige takken: melkvee (quotum: 800 000 liter) , vleesvee (75
zoogkoeien) en akkerbouw (200 hectaren met aardappelen, maïs, bieten, tarwe en gras).
De bedrijfsstructuur is opgericht in een landbouwvennootschap.
Steunvormen
-

Toeslagrechten/betaalrechten
VLIF steun: overnamesteun en investeringssteun voor de melkstal

De drie aandachtspunten van Tim
Groene Kring peilde naar de aandachtspunten van Tim en stelde hem drie vragen:


Welke punten heb jij ervaren als belangrijk knelpunt voor de bedrijfsovername?

Tim: “Vooral een aantal productiequota lagen moeilijk bij de overname. Wat doe je met het overnemen van lucht
zoals een quotum of NER’s?”


Met welke knelpunten kamp jij vandaag?

Tim: “De hoog oplopende kosten terwijl we blijven werken met verkoopprijzen van de jaren ’50, ondanks de vele
controles en (kwaliteits)labels is een groot probleem. Ik verkies loon naar werken en goede prijzen boven premies”.


Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging?

Tim: “Ik zie vooral de nood aan erkenning voor de landbouw in het algemeen als een uitdaging. Daarnaast is er nog
de keten, waar ik denk dat we ook met minder tussenpersonen het product van boer naar consument kunnen
brengen. Op die manier moet de marge van de primaire producent groter kunnen worden. Ik kijk ook naar de
pachtwetgeving, die zeer belangrijk is voor land- en tuinbouwers, in het bijzonder voor jonge starters.”
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