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WAAR BOEREN THUIS ZIJN

Onderwerp

Ci rcu la i r sta I me stbed rijf

Geachte Mevrouw de Minister,

Met dit schrijven willen we uw aandacht vestigen op het gegeven circulair stalmestbedrijf

Na intens overleg betreffende MAP 6 waren we tevreden dat onze jarenlange promotie voor stalmestgebruik
deels werd gehonoreerd in het nieuw actieprogramma.

IN dC PUbIiCAtiC vAN de Vlaamse Overheid ,,6de ACTIEPROGRAMMA IN UITVOERING VAN DE NITRAATRICHTLIJN
2079-2022 Def initief actieprogra m ma / 22.O5.2019 lezen we onder punï 7 .4.4.
7.4.4 Stimuleren van het gebruik van stalmest
Voor bedrijven met percelen in fosfaatklasse I en ll geldt dat de P voor 50% wordt meegeteld voor stalmest en
compost bij gebruik op deze percelen. Om stalmest verder te stimuleren wordt deze maatregel ook van
toepassing voor percelen in fosfaatklasse lll en lV voor biologische landbouwbedrijven en niet-biologische
bedrijven die circulair werken met stalmest (d.w.z. dat minstens gOTovan hun dierlijke productie uit stalmest
bestaat en dat ze minstens 90%van hun dierlijke productie op eigen gronden gebruiken).
Samenwerkingsverbanden zijn ook mogelijk waarbij 2 bedrijven een dierlijke productie hebben die voor
minstens 90% uit stalmest bestaat en waarbij minimaal 90eiovan die stalmest op de eigen gronden gebruikt
wordt.

ln het Staatsblad van 30/07/2019 verschijnt volgende tekst :

"Een circulair stalmestbedrijf als vermeld in het tweede lid is hetzij een bedrijf waarvan de dierlijke
mestproductie, uitgedrukt in kg P2O5, voor minimaal 90% uit stalmest bestaat en waar minimaal 90% van de
geproduceerde stalmest, uitgedrukt in kg P2O5, op de tot het bedrijf behorende landbouwgronden opgebracht
wordt,...

Het is een detail in detekst, doch indien deweilanden worden begraasd, kan het bedrijf geen aanspraak maken
op het statuut circulair stalmestbedrijf. Tijdens het overleg werd gesproken dat een bedrijf minstens 90%
stalmest moest hebben of maximum 10% drijfmest.
Door deze definitie eng te interpreteren zullen het gros van de bedrijven met uitsluitend stalmest in de
veestallen niet in aanmerking komen.
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Wij sommen enkele negatieve gevolgen op

r De bedrijven met 365 dagen opstalling zijn bevoordeeld;
r De verpaarding van het platteland krijgt meer mogelijkheden;
. Gemengde bedrijven vb rundvee en schapen kunnen niet in aanmerking komen als circulair

stalmestbedrijf (schapen lopen in de weide);
r Het gebruik van kunstmest voor de weidebemesting stijgt;
r Het areaal grasland kan dalen;
r De bodemkwaliteit daalt door de beperkende factor "fosfaat" bij stalmest en er is dus minder

koolstofaa nvoer;
o De CO2 opslag (zie klimaatplan) vermindert door mindere aanbod aan organische stof in de bodem;
r Het verschil tussen behandeling van extensieve gangbare (rundvee)bedrijven en biobedrijven groeit

We vragen u dan ook dringend de essentie van het overleg, met name de bedrijven die dieren huisvesten op
stalmest gunstig te behandelen ter promotie van stalmeststallen, te herstellen en de interpretatie van de
regelgeving aan te passen.

Wij zijn bereid de nodige toelichting te verstrekken,

Met vriendelijke groeten

Danny VANDEBEECK

Coórdinator VAC

Tel. 0470/97.61.35
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