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Geachte,
Met dit schrijven wens ik mijn bezwaren kenbaar maken naar aanleiding van het openbaar
onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER.
Geef hier een korte voorstelling van jezelf en je bedrijf. Vermeld in welke sector en sinds wanneer
je al actief bent of wanneer je het bedrijf overngenomen hebt, wanneer je een vergunning of
hervergunning hebt verkregen, eventueel welke investeringen je de afgelopen jaren gedaan hebt
om tegemoet te komen aan steeds strengere eisen op het vlak van milieu, dierenwelzijn etc.

Hierbij wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de ingreep in het syteem van de NERs in het
ontwerp-PAS en plan-MER.
Maatregel PAS: hervormen systeem nutriëntenemissierechten
Sinds 1 januari 2022 is de mogelijkheid om nieuwe NER-MVW te verkrijgen, stopgezet. De Vlaamse
Regering wijzigde hiertoe op 1 april 2022 het uitvoeringsbesluit (VLAREME) bij het Mestdecreet,
waarbij het aanvragen en toekennen van uitbreidingsmogelijkheden via bedrijfsontwikkeling na
bewezen mestverwerking werd opgeheven. Ook via het Mestdecreet worden de nodige
regelgevende aanpassingen voorzien.
Daarnaast worden volgende hervormingen ingevoerd die, naast de stopzetting van de instroom
van nieuwe NER-MVW, allemaal regelgevend verankerd worden:
• Systeem van groei mits mestverwerking wordt stopgezet en uit het Mestdecreet geschrapt.
- Deze stopzetting grijpt niet in op de bestaande NER-MVW.
- Het schrappen van NER-MVW werkt niet in op de mestverwerkingscapaciteit.
- De in het verleden verkregen NER-MVW blijven gebonden aan de voorwaarden voor het behoud
van de NER-MVW waaronder de mestverwerkingsplicht.
• Slapende NER worden afgeroomd.
- Landbouwers beschikken vaak over meer NER dan nodig voor het aantal dieren dat ze houden.
Dit surplus zijn zogenaamde slapende NER of niet-ingevulde NER.

- De afromingsmaatregel is gericht op alle NER die op 1 januari 2022 de voorbije drie jaar (conform
systeem bestaande definitie Mestdecreet) niet ingevuld waren met dieren. Op de ingevulde of
actieve NER wordt nog een marge gevrijwaard van 10%, om fluctuaties in de stalbezetting op te
vangen.
- Slapende NER die verkregen werden bij de initiële toekenning van NER in 2007 en sindsdien in
het bedrijf gebleven zijn, worden niet vergoed. Slapende NER die sinds 2007 verhandeld zijn,
worden opgekocht aan 1 euro/NER.
- Bij een landbouwer met zowel initieel toegekende NER als verhandelde NER worden de slapende
NER verhoudingsgewijs afgeroomd. Op de initieel (gratis) toegekende NER gebeurt dit zonder
vergoeding, op de verhandelde NER met vergoeding.
- Slapende NER binnen een vergunning waarvoor sinds 2017 geïnvesteerd is in stallen
(dierplaatsen) worden niet afgeroomd.
- Slapende NER ten gevolge van overmacht (brand, ziekte-uitbraak …) in de laatste drie jaar
worden niet afgeroomd. De bepaling van het volume slapende NER gebeurt op de toestand voor
de calamiteit.
• Daarbovenop is er een vaste afroming van 25% van alle actieve NER-D die verhandeld worden.
Hierbij behouden we uitzonderingen voor specifieke overdrachten tussen 1stegraads familieleden
en overgang bedrijfsvorm binnen dezelfde capaciteit (= vervennootschappelijking).
• Om tot een correcte afroming te komen, worden NER gekoppeld aan
exploitatienummer/landbouwer.

Ik wens hiertegen bezwaar aan te tekenen omwille van de volgende redenen:
De maatregel om slapende NERs af te romen is voor mijn rundveebedrijf onwerkbaar. De
fluctuaties in de veebezetting varieerden de afgelopen jaren en het was niet altijd mogelijk om
vooraf in te schatten hoeveel runderen er het volgende jaar zouden zijn, en hoeveel NER ik
bijgevolg zou nodig hebben. Voor een volwassen koe bedraagt de waarde 127 NER, zodat een
verschil van enkele volwassen dieren, door verkoop of aankoop en door het opfokken van jongvee,
al gauw tot een aanzienlijke schommeling leidt van de nodige hoeveelheid NER. Daarom heb ik
een buffer van NERs opgebouwd, zodat ik altijd aan de NER verplichting kon voldoen. De marge
van 10% om deze fluctuaties op te vangen is voor mijn rundveebedrijf onvoldoende. Hierdoor
wordt een gedeelte van mijn NER afgeroomd zonder enige financiële compensatie. Ik wordt met
andere woorden gestraft omdat ik er voor gezorgd heb dat ik altijd over voldoende NER kon
beschikken.

Ik reken er op dat de Vlaamse Regering rekening houdt met mijn opmerkingen bij de vaststelling
van de definitieve PAS, zodat ik als landbouwer in Vlaanderen opnieuw met enig vertrouwen naar
de toekomst kan kijken.
Met vriendelijk groeten,

Naam en handtekening

