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In november gaat er een telefonische 
enquête afgenomen worden door 
de landbouworganisaties ABS, de 
Landsbond Pluimvee en de Boeren-
bond bij pluimveehouders over het 
reinigen van pluimveestallen.

De aanleiding voor deze enquête is de 
verhoogde aandacht van de Mestbank 
voor het reinigingswater van pluim-
veestallen en de nood aan een soepe-
lere uitrijregeling voor dat reinigings-
water. 

Voor de pluimveehouder is het van be-
lang dat het reinigingswater een lage 
stikstofinhoud heeft. Reinigingswater 
valt immers ook onder de mestwetge-
ving. De landbouworganisaties pleiten 
ervoor om voor het reinigingswater van 
pluimveestallen een soepelere uitrijre-
geling te hanteren. Daarvoor is het wel 
van belang dat de sector de Mestbank 
kan staven dat het reinigingswater ef-
fectief een constante lage N-inhoud 
heeft. Uit analyses blijkt dat er echter 
een (te) grote variatie zit tussen de ver-
schillende bedrijven. 

Er is geen directe verklaring voor de 
variatie in stikstofinhoud van het reini-
gingswater. Om hier meer inzicht in te 
krijgen organiseren de landbouworga-
nisaties ABS, de Landsbond Pluimvee 
en de Boerenbond een telefonische en-
quête voor pluimveehouders. De resul-
taten van deze enquête zullen anoniem 
verwerkt worden door de organisaties 
vooraleer er uiteindelijk verslag uitge-
bracht wordt aan de Mestbank. Voor 
alle duidelijkheid, de Mestbank krijgt 
geen inzage in wat elke pluimveehouder 
vertelt heeft. De informatieoverdracht 
beperkt zich louter tot de technische 
vragen van de enquête. 

Het uiteindelijke doel is om tot een goed 
reinigingsprotocol te komen waarbij er 
een zekere garantie is dat het kuiswater 
een voldoende lage stikstofinhoud (< 
0,6) heeft.

Deze enquête gaat telefonisch door 
in de loop van november. Een aantal 
pluimveehouders zullen opgebeld wor-
den door een vertegenwoordiger van 
een landbouworganisatie met vragen 
over het reinigen van pluimveestallen. 

Vanuit het ABS, de Landsbond Pluim-
vee en de Boerenbond hopen we op uw 
medewerking te mogen rekenen.

Mark Wulfrancke 

pluimveehouderij
Belangenverdedigingsorganisaties zullen enquête afnemen  

omtrent reinigingswater van pluimveestallen

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

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

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Om van uw fondsenwerving een succes te maken 

EXTRA VISIBILITEIT
Dankzij de Crelan- en MiiMOSA-communities

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

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

Vanuit handel en slachterij: 
- Er komen signalen vanuit de handel en slachterijen dat er minder kippen 

nodig zullen zijn deze winter en dat overaanbod dreigt.  Misschien iets om 
over na te denken bij de volgende opzet en minder op te zetten. 

- Slachterijen klagen dat ze steeds vaker kippen binnen krijgen die niet 
goed uitgevast zijn. Let er in de stallen op dat de voederpannen in de 
stallen 10 uur voor het laden leeg of opgelierd zijn.



21 oktober 2022 | 5

Federaal landbouwminister David 
Clarinval heeft woensdag 19 okto-
ber zijn wetsvoorstel voorgesteld 
in de commissie Gezondheid om de 
verplichte bijdragen aan het Begro-
tingsfonds voor de gezondheid en de 
kwaliteit van de dieren en de dierlijke 
producten voor de varkenssector 
voor het jaar 2022 tot 0 euro te ver-
lagen. Deze maatregel is bedoeld om 
een sector in moeilijkheden te helpen. 

De varkenssector heeft de afgelopen 
jaren al verschillende crisissen door-
gemaakt. De hoge energie- en voeder-
kosten, de problemen als gevolg van de 
varkenspest en de gevolgen van de co-
ronacrisis hebben de sector zwaar ge-
troffen. Dit, samen met de gevolgen van 
de huidige geopolitieke crisis, maakt de 
situatie voor de landbouwers nog moei-
lijker. 

De varkenssector is werd door de fede-
rale regering officieel erkend als "sector 
in moeilijkheden" tot maart 2022. Deze 
erkenning is verlengd tot eind 2022, 
rekening houdend met de huidige si-

tuatie waarin de huidige moeilijkheden 
worden versterkt. Minister Clarinval is 
zich bewust van deze elementen en wil 
oplossingen voorstellen om de sector te 
helpen. 

Het wetsvoorstel heeft dit tot doel en 
houdt verband met de verplichte bijdra-
gen aan het Begrotingsfonds voor de 
gezondheid en de kwaliteit van de die-
ren en de dierlijke producten, die voor 
de varkenssector voor het jaar 2022 tot 
0 euro zouden worden verlaagd. Deze 
maatregel, goed voor 3 miljoen euro, die 
ook al toegekend werd in 2021, zou een 
vrijstelling van gemiddeld 650 euro per 
bedrijf betekenen. 

Dit wetsvoorstel zal in principe, na 
tweede lezing in de Commissie Gezond-
heid, over twee weken worden goedge-
keurd.

David Clarinval, federaal minister van 
Landbouw: "Varkenshouders hebben de 
afgelopen jaren grote moeilijkheden on-
dervonden en deze worden nu nog ver-
ergerd door het conflict in Oekraïne. Het 

is dan ook logisch om de landbouwers te 
helpen hun lasten te verlichten en hen 
zo te steunen na de herhaalde crisissen 
waarmee zij werden geconfronteerd."

crisis varkenshouderij
Clarinval stelt wetsvoorstel om varkenssector te helpen  

aan parlement voor

Het Departement Landbouw en Vis-
serij heeft een individuele bevraging 
gepubliceerd over de uitvoering van 
de randvoorwaarde erosiebestrijding. 
De bevraging kan worden ingevuld op 
het e-loket van 17 oktober 2022 tot en 
met 31 december 2022. Landbouwers 
met (zeer) hoog erosiegevoelige per-
celen worden aangemoedigd om deze 
bevraging in te vullen.

Voor de uitvoering van de randvoor-
waarde erosiebestrijding kan u als land-
bouwer kiezen uit verschillende maat-
regelen die ingedeeld zijn in een aantal 
pakketten. Op deze manier kan u uw 
expertise inzetten en maximaal inspe-
len op de specifieke omstandigheden 
van uw bedrijf.

In deze bevraging kan u aangeven 
welke maatregelen u specifiek kiest 
binnen de randvoorwaarde erosiebe-
strijding. Met de resultaten van deze 
bevraging moet duidelijk worden welke 
maatregelen het meest gekozen wor-
den, of het huidige systeem voldoende 
flexibiliteit biedt en of de maatregelen-
pakketten het beoogde erosiebestrij-

dende effect geven. De inbreng van uw 
ervaring en expertise is erg waardevol 
om de randvoorwaarde erosiebestrij-
ding op een kwaliteitsvolle manier te 
kunnen evalueren. Daarom vragen we 
aan alle landbouwers met (zeer) hoog 
erosiegevoelige percelen om deze be-
vraging in te vullen. Het departement 
zal de individuele resultaten vertrou-
welijk behandelen en enkel gebruiken 
in het kader van dit onderzoek.

De bevraging is beschikbaar op het 
e-loket van 17 oktober 2022 tot en met 
31 december 2022.

Een aantal gegevens van de zeer (hoog) 
erosiegevoelige percelen werden reeds 
op voorhand ingevuld, zodat het invul-
len van de bevraging gemakkelijk ver-
loopt en niet veel tijd in beslag neemt. 
Het is mogelijk om antwoorden te ko-
piëren en te plakken, zodat u de bevra-
ging nog sneller kan invullen als u bv. 
dezelfde maatregelen neemt op perce-
len met eenzelfde teelt.  De percelen 
met grasland werden uit de bevraging 
verwijderd.

oproep
Vul de individuele bevraging  

randvoorwaarde erosiebestrijding in! Vzw Boeren op  
een Kruispunt 

Hulporganisatie voor  
land- en tuinbouwbedrijven  

op een kruispunt. 

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

We geven een gratis, integrale begeleiding, waar de 
land- en tuinbouwer en zijn gezin centraal staan. 


