
Dashboard impact Oekraïne

Welke markten zijn open?
Maatregel Omschrijving

Exportbeperkingen vermijden

Beleidsniveau Europees
Vooral binnen ééngemaakte Europese markt moeten  
exportbeperkingen absoluut vermeden worden.

Tijdelijke uitzondering op de mededinging

Beleidsniveau Europees

(U)PO’s en BO’s moeten onderling afspraken kunnen maken. 
Betere transparantie en verdeling van beschikbare voorraden. 
Draagt bij tot rust in de markt, ook al dekt maatregel maar 
deel van de markt.

Transparantie over beschikbare voorraden

Beleidsniveau Europees
Uitbreiding van de verplichting voor lidstaten om voorraden 
van essentiële grondstoffen te rapporteren.

Beleidsniveau federaal
Opvolging van de situatie in de keten, met focus op  
beschikbaarheid essentiële voedingsproducten.

Opzetten van nieuwe aanvoerlijnen

Beleidsniveau Europees Kunstmeststoffen niet opnemen in CBAM.

Beleidsniveau Europees Schrappen van anti-dumpingheffing op ammoniumnitraat.

Beleidsniveau Europees Tijdelijke verlaging invoerheffingen op meststoffen.



Dashboard impact Oekraïne

Beschikbare grondstoffen  
maximaal inzetten

Maatregel Omschrijving

Tijdelijke tolerantie aanwezigheid residuen

Beleidsniveau  
Europees/Federaal

Tijdelijke tolerantie op de aanwezigheid van residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen met name bij invoer, maar  
ook bij Europese productie.

Beleidsniveau  
Europees/Federaal

Tijdelijke tolerantie op de aanwezigheid  
van GGO’s, met name bij invoer.

Tijdelijke derogatie bio veebedrijven

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Belangrijk aandeel grondstoffen biovoeder uit Oekraïne.  
Deel gangbare voeders gebruiken zonder verlies biolabel. 

Ruimere toediening dierlijke mest

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Derogatie die toelaat meer dierlijke mest op te brengen.

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Derogatie die toelaat meststoffen afgeleid van dierlijke mest 
als substituut voor kunstmest te gebruiken.

Inmengingsverplichting biobrandstoffen

Beleidsniveau Federaal
Tijdelijke verlaging of opschorting van de inmengings-
verplichting van 1ste generatie biobrandstoffen in  
motorbrandstoffen.



Dashboard impact Oekraïne

Liquiditeiten beschikbaar houden
Maatregel Omschrijving

Plafonnering van de gasprijs

Beleidsniveau Europees
Bevriezing van de gasprijzen op Europees niveau. Bij dreiging 
gasbevoorradings probleem ingrijpen via samenaankoop.

Snelle activering van de Europese crisismaatregelen

Beleidsniveau Vlaams
Focus op beschikbaar stellen liquide middelen op bedrijven  
die worden geconfronteerd met hoge prijzen (energie,  
kunstmeststoffen, veevoeder).

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Vervroegde uitbetaling van de GLB-steun in het najaar.

Tijdelijk crisiskader Oekraïne

Beleidsniveau Europees
Lidstaten krijgen mogelijkheid om met eigen middelen 
bijkomende ondersteuning te bieden.

Beleidsniveau Vlaams Uitbreiding VLAIO overbruggingslening.

Beleidsniveau Vlaams VLIF waarborgregeling.

Herneming carry-backregeling

Beleidsniveau Federaal
Was tijdelijk voorzien in kader van Covid-19. Verliezen geleden 
in 2022 aanrekenen op de vroegere winsten over 2021 => recht 
op terugbetaling voorafbetalingen over 2021.

Erkenning van sector in crisis

Beleidsniveau Federaal
Erkenning laat toe uitstel of vrijstelling aan te vragen van 
sociale bijdragen.



Maatregel Omschrijving

Uitstel invoering aardgasheffing

Beleidsniveau Vlaams
Werd opgenomen in het Vlaams Klimaatplan. Dergelijke 
kostenstijging is onverantwoord en vergroot problemen  
van glastuinbouwsector.

Vrijstelling van onroerende voorheffing

Beleidsniveau Vlaams
Vraag tot (gedeeltelijke) tijdelijke vrijstelling van  
onroerende voorheffing op het KI van serres en meer  
algemeen bedrijfsgebouwen in land- en tuinbouw.

Openheid contracten

Actoren keten
Wederzijdse openheid om lopende contracten  
te heronderhandelen. 

Actoren keten
Glastuinders vragen mogelijkheid heronderhandeling  
injectiecontract voor elektriciteit.

Actoren keten Geen eenzijdige optrekking voorschotfacturen.

Snellere afrekening BTW

Beleidsniveau Federaal
Verrekening BTW gebeurt per kwartaal. Grote bedragen 
brengen liquiditeit in gevaar. Snellere afrekening => BTW 
sneller beschikbaar als liquide middelen.

Kosten uit elektriciteitsfactuur

Beleidsniveau Vlaams
Deze kosten moeten uit de algemene middelen worden 
bekostigd. Ook onwenselijk om die kosten naar de  
gasfactuur over te halen.



Dashboard impact Oekraïne

Eigen productie optrekken
Maatregel Omschrijving

Braakliggende terreinen in productie

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Zonder korting op vergroenings- of basispremie  
braakliggende terreinen in productie nemen.

Herbekijken Green Deal, Farm to Fork, GLB

Beleidsniveau Europees
Doorschuiven van deze vergroenings maatregel naar de 
randvoorwaarden moet herbekeken worden.

Beleidsniveau Europees

Ambitie uit de biodiversiteitsstrategie om 10 % van  
het landbouwareaal te voorzien voor niet-productieve 
elementen moet weer naar de tekentafel. Net als de  
herziening van de richtlijn duurzaam gebruik gewas-
beschermingsmiddelen die voorzien was.

Strategische autonomie

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Belangrijke rol van land- en tuinbouw in eigen biogebaseerde 
economie, circulaire economie en eiwitstrategie.

Producent groene en hernieuwbare energie

Beleidsniveau Vlaams Netversterking op het platteland.

Beleidsniveau Vlaams Transparantie over capaciteit elektriciteitsnet.

Beleidsniveau Vlaams
Duidelijk vergunningskader voor kleine en middelgrote 
windturbines.

Afschaffing warmtekrachtcertificaten

Beleidsniveau Vlaams
Beslissing over afschaffing WKK‘s on hold zetten.  
Behoud certificaten levert perspectief voor sector op.



Dashboard impact Oekraïne

Beschikbaarheid seizoensarbeid
Maatregel Omschrijving

(Seizoens)arbeiders

Beleidsniveau Vlaams Aanspreken binnenlands arbeidspotentieel.

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Optimaal benutten aanwezige  
seizoenarbeiders.

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams

Instroom van seizoenarbeiders faciliteren.

Beleidsniveau Vlaams Afwijking normering huisvesting ikv opvang.

Beleidsniveau Vlaams
Oekraïnse vluchtelingen kunnen werken in  
de land en tuinbouw



Dashboard impact Oekraïne

Inzetten op efficiënt gebruik 
grondstoffen

Maatregel Omschrijving

Investeren in energie-efficiëntie

Beleidsniveau Vlaams
Aanpassen van VLIF-investeringssteun. Vraag tot hogere 
steunpercentages en actualisatie van normbijdragen.

Advies rond energie-coëfficiëntie

Beleidsniveau Vlaams
Versterken advies bij bedrijfsspecifieke vragen rond  
energie-efficiëntie.



Dashboard impact Oekraïne

Onderzoek en ontwikkeling
Maatregel Omschrijving

Extra onderzoek rond energiebesparing

Beleidsniveau Vlaams
Meer middelen voor Vlaamse praktijkcentra voor onderzoek 
naar energiebesparing in glastuinbouw (en andere sectoren).

Warmtenetten alternatief voor fossiel aardgas

Beleidsniveau Vlaams

Voor sommige glastuinbouwbedrijven een mogelijkheid. 
Tuinders vanaf het begin betrekken bij projecten.  
Warmtenetten moeten voor alle betrokken partners een 
win-win opleveren.

Herijking omgang gewassen op basis nieuwe gentechnieken

Beleidsniveau Europees

Veranderende productie-omstandigheden, verminderde en 
veranderde gift van hulpstoffen als mest- en gewasbescher-
mingsmiddelen noodzaken ontwikkeling van aangepaste 
gewassen, met voldoende rendement.



Dashboard impact Oekraïne

Investeringsprogramma
Maatregel Omschrijving

Bijkomend investeringsimpuls

Beleidsniveau  
Europees/Vlaams/Federaal

Naast noodzaak beslissingen en middelen voor opvang korte 
en middellange termijneffecten, ook nood aan bijkomende 
investeringsimpuls. Vervolg op EU-herstelplan => ruimte aan 
lidstaten. 

Herwerking Green Deal

Beleidsniveau Europees

Noodzaak tweede groene revolutie: op zijn minst evenveel 
voedsel produceren met merkelijk minder grondstoffen en 
externaliteiten. Ecologische doelstellingen moeten in samen-
hang en evenwicht worden gezien met economische haalbaar-
heid en strategische overwegingen als voedselzekerheid. 
Green Deal moet worden herwerkt richting een evenwichtige 
Green Revolution Deal tussen de betrokken maatschappelijke 
en economische actoren.


