
2019 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat 2020 voorafging. Het jaarverslag 

van Boerenbond en Landelijke Gilden is, zoals vele andere jaarverslagen van 

bedrijven en verenigingen, geschreven in een periode waarin er een wereldwijde 

gezondheidscrisis woedt en de wereld er plots heel anders uitziet dan voorheen. 

Maar er zijn gelukkig nog zekerheden, en dat is dat onze boeren en tuinders 

blijven klaarstaan om ons te voorzien van vers, gezond en lokaal geproduceerd 

voedsel. Persoonlijk kijk ik met gemengde gevoelens terug op 2019, want het was 

een jaar met ups en downs. We kregen te maken met heel wat moeilijke dossiers, 

waarvan er enkele ook nu nog veel energie vragen. Maar ik ben ook dankbaar, 

want we hebben kansen gekregen om een positieve boodschap naar buiten te 

brengen en het imago van de sector te verbeteren. Ik denk dan onder andere aan 

de aandacht die de Dag van de Landbouw heeft gekregen van het publiek en in de 

algemene pers, net als het bezoek van koningin Mathilde aan het landbouw bedrijf 

van de familie Lowet-Strauven en de vele initiatieven van de #Boerentrotsbeweging. 

Terwijl we vroeger vooral bij crisissen het algemene nieuws haalden, doen we 

dat nu ook met positieve boodschappen. Maar terwijl we even achterom kijken 

zijn we ons ook bewust van de grote veranderingen en onzekerheden die de 

sector nog te wachten staan. En die willen we trotseren, samen met onze sterke 

achterban. Samen beleven we meer en maken we het verschil. 

Met dit jaarverslag brengen we de meest opvallende gebeurtenissen en thema’s 

uit het 2019 van Boerenbond en Landelijke Gilden nog eens in kaart. 

Veel leesplezier!

SONJA DE BECKER

Voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden

Boerenbond en Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven
www.boerenbond.be – www.landelijkegilden.be

“Boerenbond maakt het verschil”
DRIE VLAAMSE LANDBOUWMINISTERS 
OP EEN RIJ 
Politiek

Het is een uniek gebeuren. In 2019 hebben we drie 

Vlaamse ministers van Landbouw op een rij gekend, 

met name Joke Schauvliege, Koen Van den Heuvel 

en Hilde Crevits. De wissels zijn vlot verlopen dankzij 

goed samenspel en overleg. “Overleg tussen de 

landbouwsector en de politiek is van cruciaal 

belang”, zegt voorzitter De Becker. “Het wegvallen 

van overleg resulteert in boerenprotest zoals in de 

ons omringende landen in 2019 het geval was.” Ook 

bij ons was nochtans weinig nodig om de emmer te 

doen overlopen. Nieuw Vlaams landbouwminister 

Hilde Crevits zei bij haar eerste bezoek aan de 

Bondsraad van Boerenbond dat ze zich daar goed 

van bewust is. Zij riep zowel de administratie als 

de politiek op om voorzichtig om te springen met 

gevoelige dossiers en niet over maar mét de land-

bouwsector te praten. En Crevits voegde, met regel-

matige bedrijfsbezoeken, meteen de daad bij het 

woord. In de nieuwe Vlaamse regering vallen de 

bevoegdheden Landbouw en Omgeving niet langer 

onder dezelfde bevoegde minister.

OP ZOEK NAAR SLIMME OPLOSSINGEN
Big data

Precisielandbouw en digital farming vullen elkaar 

perfect aan. Om aan geschikte data te komen wordt 

aan datamining gedaan. Data zijn de nieuwe grond-

stof en moeten worden ontgonnen. Data zijn waar-

nemingen en zijn voor de landbouw niet nieuw. 

Boeren hebben zich voor hun werkzaamheden steeds 

op waarnemingen gebaseerd. Denk aan weersom-

standigheden en -voorspellingen, ziekten en plagen, 

vraag en aanbod. Digitale technologie verbindt men-

sen maar ook goederen met elkaar zodat zij onder-

ling kunnen communiceren (Internet of Things). 

De veelheid, de gemakkelijke uitwisselbaarheid en 

het eigendomsrecht van de big data zijn bekommer-

nissen maar bieden ook kansen. Inzake telecom en 

gegevensbescherming (GPDR) loopt Europa voorop. 

Inzake datatechnologie (G5) en artificiële intelligentie 

(AI) is Europa aan een inhaalbeweging toe met het 

oog op duurzame ontwikkeling. Data zijn geen middel 

maar een doel om tot slimme oplossingen te komen, 

ook in de land- en tuinbouwsector.

NIEUWE MANAGEMENTTOOL 
Focus

Op Agriflanders stelde Boerenbond zijn gloednieuwe 

financiële managementtool ‘Focus’ voor. Het pakket 

biedt economische en financiële cijfers aan op maat 

van het bedrijf. Het is gebruiksvriendelijk, webbased 

en modulair. Het systeem is open en laat maximaal 

gebruik van uitwisseling en vergelijking van data 

toe. Bedrijfsresultaten en indicatoren kunnen verge-

leken worden met deze van gelijkaardige bedrijven. 

Focus laat, gelet op de snelheid waarmee de gegevens 

gecommuniceerd worden, bedrijfsleiders toe om 

sneller in te spelen en te reageren op de reële en 

actuele situatie op het bedrijf. “Versterking van het 

economisch draagvlak van land- en tuinbouwbedrijven 

is een topprioriteit van Boerenbond”, zegt voorzitter 

Sonja De Becker. “Boerenbond zette de jongste 

jaren een actieplan ‘Slimmer boeren met cijfers’ op. 

Dit nieuw financieel managementinstrument vormt 

het sluitstuk. We hebben er dan ook zwaar in 

 geïnvesteerd.”

BIJ EEN BREXIT ZIJN GEEN WINNAARS, 
ALLEEN VERLIEZERS
Europa

De Britten stappen uit de Europese Unie. Wordt het 

een scheiding met of zonder vooruitzicht op een vrij-

handelsakkoord met de Europese Unie? Wordt het 

een vrijhandelsakkoord met of zonder behoud van 

gelijk speelveld? Met of zonder tolheffingen, wacht-

tijden en administratieve rompslomp aan de grenzen? 

2019 ging volledig op aan een Britse interne politieke 

strijd om de regie van de brexit. 2020 wordt een 

overgangsjaar waarin het status quo geldt. In 2021 

moet een nieuw samenwerkingsakkoord in werking 

treden. Niemand weet wat dat zal zijn. EU-lidstaten 

en bedrijven bereiden zich voor. Met een zelfvoor-

zieningsgraad van 60% is het VK hoe dan ook afhan-

kelijk van het buitenland voor zijn voeding. Na Ierland 

is België het land dat het hardst zou  worden getrof-

fen door een harde brexit. Boerenbond waarschuwt: 

“Om onze positie op de Britse markt te behouden, 

zullen we al onze troeven uit de kast moeten halen 

zoals nabijheid, kwaliteitsgarantie, dienstverlening, 

flexibiliteit, ‘just in time’-levering en innovatie. Het 

is cruciaal dat land- en tuinbouwbedrijven de kans 

krijgen om zich optimaal voor te bereiden op export 

nadat de brexit een feit is. Het  Europese brexitfonds 

zal van belang zijn om de impact van de brexit te 

helpen opvangen.” 

GEDEELDE BOERENDATA KUNNEN 
IN VEELVOUD RENDEREN
DjustConnect

Kan de veelheid en uitwisselbaarheid van data 

beheerst, beheerd en vooral benut worden? Data en 

data-uitwisseling wekken wantrouwen, omdat ze 

eerder worden gezien als een controlemiddel van 

de overheid of als een meerwaarde voor derden en 

niet voor zichzelf. Wanneer kan worden verzekerd 

dat boerendata in boerenhanden blijven, kunnen 

data door uitwisseling in veelvoud renderen op het 

landbouwbedrijf. Meten blijft weten! Laat ons van 

beschikbare data dan ook maximaal gebruik maken. 

Boerenbond richtte in het najaar van 2019 samen 

met CRV, Aveve Veevoeding, DGZ, Milcobel en het 

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedings-

onderzoek (ILVO) het privaat-publiek dataplatform 

DjustConnect op. Het beheer en toezicht is in handen 

van ILVO als betrouwbare overheidspartner. Bij 

DjustConnect zit de boer zelf aan de knoppen van 

zijn data. De datasnelweg beschikt over de nodige 

op- en afritten waarbij elke individuele leverancier 

van data ten alle tijde zelf beslist wat hij wel en niet 

van gegevens ter beschikking stelt en voor wie en 

voor welke toepassing. De eerste applicatie is een 

digitale IKM-postbus. Anderen volgen.

OVER WOLFIJZERS EN SCHIETGEWEREN
Wildbeheer

2019 is het jaar waarin de wolf zijn herintrede maakte 

in Vlaanderen. In Europa is niet alleen de wolf maar 

ook de bruine beer, de lynx en de veelvraat in opmars. 

Deze grote carnivoren zijn door Europa beschermd. 

Boeren, bosbouwers en imkers in heel Europa maken 

zich zorgen. Overheden nemen maatregelen, in de 

ene EU-lidstaat al drastischer dan in de andere. In 

Vlaanderen is sinds 2018 een wolvenplan van kracht 

dat vooral inzet op sensibilisering van de bevolking 

en preventieve maatregelen om schade te voorkomen. 

Boerenbond wijst op de nood aan draagvlak voor de 

komst van de wolf. De bezorgdheden moeten ernstig 

worden genomen. En de lasten voor de maatschap-

pelijke lusten mogen niet bij een enkele doelgroep 

worden gelegd. De wolf is niet het enige wilde dier 

dat de landbouwsector in 2019 zorgen baarde. Een 

met Afrikaanse varkenspest besmette everzwijnen-

populatie in Wallonië bedreigde in 2019 de hele 

 varkensstapel, ook in Vlaanderen, en beperkt de 

afzetmogelijkheden van Belgisch varkensvlees. 

In tegenstelling tot wolven mogen everzwijnen wel 

worden bejaagd. In tegenstelling tot anderen pleitte 

Boerenbond niet voor een volledige uitroeiing van 

alle everzwijnen, wel voor een coherent Vlaams 

wildbeheersplan.

DIERENWELZIJN IS EEN WERKWOORD 
Dierenwelzijnscan

Boerenbond lanceerde in 2017 de campagne 

‘Blije dieren, blije boer’ waarin gewezen werd op de 

dagelijkse inspanningen van veehouders voor het 

welzijn van hun dieren. Tegelijk werd een volledige 

roadmap inzake dierenwelzijn uitgetekend voor 

veehouders met opleidings- en vervolmakings-

programma’s. Bedrijfsleiders kunnen aan de hand van 

een checklist de situatie op eigen bedrijf evalueren 

en zo nodig verbeteren. In 2019 werd een dierenwel-

zijnscan ter beschikking gesteld aan de hand van 

een eenvoudige app. Op basis van waarnemingen 

in de stal wordt een beeld van het dierenwelzijn op 

uw bedrijf geschetst dat dan kan worden vergeleken 

met resultaten van andere bedrijven in de sector 

(www.dierenwelzijnscan.be).

Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op 
dierenwelzijn. Heb je alle vragen beantwoord? Dan krijg je online de 
resultaten. Op deze manier krijg je een bondig overzicht van jouw 
aandachtspunten. Er is een scan voor melkvee. 
Surf naar www.boerenbond.be en vind meer info over de zelfscan. 

Scan je bedrijf via een app en ontdek hoe goed jouw bedrijf scoort op 
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Vat jij de koe bij 
de horens?

PLANTEN HEBBEN NIEUW EUROPEES 
PASPOORT OP ZAK
Plantenpaspoort

Op 14 december ging de nieuwe Europese wetgeving 

inzake plantengezondheid van start. Europa wil met 

strengere preventiemaatregelen de insleep en ver-

spreiding van plantenziekten op zijn grondgebied 

tegengaan. Gelet op de toenemende globalisering 

en klimlaatverandering is verscherpt toezicht van 

plantenziektes en -plagen nodig. Traceerbaarheid 

vormt de rode draad in de Europese wetgeving. Het 

Europese plantenpaspoort is niet nieuw maar was 

volgens Europa aan vernieuwing toe. Het garandeert 

de gezondheid van planten die op de markt komen. 

De invoering van het vernieuwde plantenpaspoort 

bracht heel wat kosten en administratieve beslomme-

ringen voor de sierteeltbedrijven en boomkwekerijen 

met zich mee. AVBS, de sierteelt- en groenfederatie 

van Boerenbond, spaarde geen moeite om haar leden 

te begeleiden en klaar te stomen voor deze wette-

lijke bepaling, want de overheid liet het afweten. Het 

plantenpaspoort is verplicht voor alle voor ‘opplant 

bestemde planten’, met uitzondering van zaden. 

Dus ook voor teeltmateriaal zoals aardbeiplanten, 

witloofwortelen, aardappel- en ander pootgoed. 

Boerenbond betreurt dat de kosten van deze 

 verplichting, die de hele keten en 

de overheid ten goede komt, 

is doorgeschoven naar 

de telers.

REKENEN VOORALEER CONTRACTEN 
TE TEKENEN 
Aardappelen en industriegroenten

De ondertekening van contracten in de aardappel-

sector en de sector van industriegroenten is elk jaar 

een lijdensweg. Industriegroenten worden via contrac-

ten afgezet. Contractprijzen voor industriegroenten 

evolueren niet mee met de kosten op de bedrijven. 

Telers stellen de toekomst van de sector in vraag. Ons 

land is nochtans wereldspeler wat diepvriesgroenten 

betreft. Door zich te verenigen in telersverenigingen 

worden de krachten van de telers bij de prijsonder-

handelingen gebundeld. Ook in 2019 verliepen de 

onderhandelingen moeizaam. Bovendien ligt de lat 

voor de kwaliteit van de geleverde productie steeds 

hoger. Om een duurzaam product op de markt te 

zetten moet je duurzaam produceren. “Dat is slechts 

mogelijk als ook de marge duurzaam is”, zegt Stefanie 

Delbeke, consulent Tuinbouw. Bij de jaarlijkse indivi-

duele onderhandelingen over aardappelcontracten 

verloopt het niet anders. Een goede en correcte 

berekening van kosten en extra kosten zoals berege-

ning is noodzakelijk vooraleer contracten te tekenen. 

“Hou ook rekening met risico’s en eigen arbeid”, zegt 

Karolien Cools, consulent Akkerbouw. Contracten 

zijn in de landbouwsector niet ongewoon en een 

middel, voor sommigen een noodzaak, om aan risico-

beheer en -spreiding te doen.

EEN OPMERKELIJK POLITIEK JAAR
Kleur Landelijk

Op 26 mei vonden Vlaamse, federale én Europese 

verkiezingen plaats. Deze samenvallende verkiezingen 

worden ook wel de moeder van alle verkiezingen 

genoemd. Boerenbond en Landelijke Gilden hadden 

de verkiezingen reeds eind 2018 voorbereid met 

handige inspiratiefiches ‘Kleur Landelijk’ voor 

kandidaten en partijmedewerkers. In 2018 werd 

een dergelijke strategie ook voor gemeentelijke en 

provinciale verkiezingen gevolgd. En dat loont, want 

in het Vlaamse regeerakkoord vinden we alvast heel 

wat van onze wensen terug. Op de federale regerings-

vorming was het bij het in druk gaan van dit jaar-

verslag nog steeds wachten.

http://www.dierenwelzijnscan.be
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64.000
Vlaamse gezinnen zijn lid 

van een lokale gilde 

900
lokale gilden, verspreid over 

heel Vlaanderen

6000
bestuursleden 

leiden de lokale gilden

 ±15.000
mensen namen deel aan  

13 recreatieve tochten

±4000
mensen namen deel aan 

de ‘Nationale streekzoektocht’

±100.000
bezoekers op 

Dag van de Landbouw

13.700
actieve land- en tuinbouwers 

zijn lid, waarvan 6168 ook 
bestuurslid zijn

 383
landbouwers zijn lid 

van een agrobeheergroep

±65.000
bezoekers op Werktuigendagen

±70.000
bezoekers op Agriflanders

4335
vormingsmomenten

8580
uur vorming

95.411
aanwezigen tijdens de vormingen 

– gemiddeld 22 per activiteit

172
tuinen waren te bezichtigen 

tijdens ‘Open tuinen’

±148
tuinliefhebbers kreeg iedere 

deelnemende tuin 
op bezoek

12
centra voor Plattelandsklassen 

in Vlaanderen

5491
leerlingen gingen op 

plattelands klas

92
kijkboerderijen 

werden ondersteund door 
Plattelandsklassen

DE WERKING VAN BOERENBOND 
IN CIJFERS

DE WERKING VAN LANDELIJKE GILDEN 
IN CIJFERS
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EEN ECHTE FLANDRIEN HOUDT 
HET PROPER
Zwerfvuilcampagne

Reeds enkele jaren voeren Boerenbond en Landelijke 

Gilden actie tegen zwerfvuil. In 2019 werd de actie 

gevoerd rond de voorjaarsklassiekers samen met 

Mooimakers. Op meerdere plaatsen konden afspraken 

worden gemaakt met organisatoren van wielerwed-

strijden over specifieke afvalzones voor de renners. 

Het probleem situeert zich weliswaar vooral – maar 

niet alleen – bij de toeschouwers, ook renners en 

begeleiders vervuilen de omgeving. Waar wieler-

wedstrijden passeren wordt, volgens een onderzoek 

van Mooimakers, 72% meer zwerfvuil achtergelaten. 

Na wielerwedstrijden wordt afval geruimd maar er 

blijft 39% achter. “Zwerfvuil kostte mij mijn prijsbeest, 

Ivoire van de Bareelhoeve”, vertelt veehouder Stijn 

Veulemans uit Glabbeek. Zijn koe stierf als gevolg 

van resten metaal in het ruwvoeder. Zijn  verhaal is 

herkenbaar voor vele veehouders. 

LANCERING BOEK ‘DENK DOE DORP’
Dorpenbeleid

Onze dorpen verdienen de nodige aandacht, samen 

met een degelijk dorpenbeleid. Landelijke Gilden 

was dan ook fier om, samen met de Vlaamse Land-

maatschappij en met steun van het Innovatiesteun-

punt, het inspiratieboek Denk Doe Dorp te mogen 

lanceren. Dit boek bundelt aandachtspunten voor 

een goed beleid met goede voorbeelden uit de 

praktijk. Ervaringsdeskundigen gaan met elkaar 

in gesprek en onderzoekers delen hun inzichten. 

Het boek werd gelanceerd met een heuse inspiratie-

dag op 13 mei 2019. Boeiende sprekers, leuke 

workshops en interessante cases kwamen aan bod, 

met tussendoor voldoende ruimte voor ontmoeting 

met anderen die bezig zijn met dorpenbeleid. De 

pdf-versie van het boek is te downloaden via 

landelijkegilden.be/denk-doe-dorp.

OOK PLATTELANDSGEMEENTES MOETEN 
BEREIKBAAR BLIJVEN
Basisbereikbaarheid

In het voorjaar van 2019 debatteerde het Vlaams 

Parlement over het nieuw decreet inzake basisbereik-

baarheid. Vlaanderen wil afstappen van het principe 

van basismobiliteit waarbij iedereen op maximaal 

750 meter van zijn deur een bushalte zou moeten 

aantreffen. Dit principe, samen met de gratis-vervoer- 

politiek, leidde tot ongeziene bijkomende uitgaven 

voor De Lijn. Vlaanderen wil nu de dienstverlening 

van De Lijn meer afstemmen op de grootste vraag. 

Dat betekent meer, betere en snellere verbindingen 

op de grote assen en lussen. De rest moet worden 

bestreken met alternatief vervoer op maat, al dan niet 

in samenwerking met de privésector. De regie moet 

worden gevoerd door de gemeentes. “Daar is niets 

mis mee”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “Maar 

zullen de lokale besturen daar ook de middelen en de 

mogelijkheden voor krijgen? Als plattelandsvereniging 

zullen wij samen met de lokale besturen bijzonder 

waakzaam zijn opdat die basisbereikbaarheid ook op 

het platteland werkelijk kan worden gerealiseerd.”

EINDRAPPORT ‘DORPSATELIERS’ 
Dorpenbeleid

Eind juni leverde Landelijke Gilden het eind rapport 

af over het project ‘Dorpsateliers’. De Vlaamse 

minister van Plattelandsbeleid zal met de besluiten 

rekening houden om een kader voor een dorpen-

beleid op te stellen. Het eindrapport geeft duidelijk 

aan dat alle initiatieven om de leefbaarheid in dorpen 

te versterken, dienen uit te gaan van de behoeften 

en noden van de bewoners en dat zij maximaal 

moeten betrokken worden bij het uit tekenen van 

de ontwikkeling van het dorp.

PLATTELANDSACADEMIE
Vorming

Onder de noemer Plattelandsacademie organiseert 

Landelijke Gilden studiedagen, gespreksavonden, 

workshops en excursies met als doel informeren, 

discussiëren en debatteren over het Vlaamse 

platteland. In 2019 kregen de thema’s mobiliteit en 

verdichting alle aandacht. Er werden, verspreid over 

Vlaanderen, verschillende sessies georganiseerd 

over beide thema’s, waarbij prominente sprekers 

de revue passeerden.

SOS BUXUSMOT
Tuinieren

Ook in 2019 waren heel wat buxusliefhebbers onge-

rust en dat vertaalde zich duidelijk in de webcijfers. 

Tussen de tien meest aangeklikte artikels op de web-

site van Landelijke Gilden, staan vier artikels over 

de buxusmot. De topper in het rijtje is het artikel 

‘Hoe de buxusmot bestrijden’, dat meer dan 61.000 

keer werd aangeklikt. 

998
bedrijven namen deel aan 

‘Tiber’ en ‘Focus’, 
de financiële managementtool 

van Boerenbond

280
keer werd ‘Tiber’ of ‘Focus’ 

individueel besproken

1200
groepsbesprekingen van 

‘Tiber’ of ‘Focus’

4260
adviezen werden gegeven 

op de zitdagen dienstbetoon

814
adviesvragen aan 

het Innovatiesteunpunt


