
Dien tijdig een bezwaar in tijdens 
het openbaar onderzoek PAS



Bezwaar indienen:  
hoe doe je dat?
Het openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS loopt tot en met 17 juni. 
1. Maak je bezwaar op via de bezwarentool. 
2. Na het aanmaken van jouw bezwaar ontvang je via mail een worddocument. 
3. Dan kan je jouw bezwaar nog aanpassen. 
4. Dien het vervolgens in bij jouw gemeente, ten laatste op 17 juni.

Ben jij land- of tuinbouwer? Scan dan deze QR-code 
om je bezwaarschrift op te maken of surf naar  
www.boerenbond.be/bezwarenPAS om onze 
bezwarentool te gebruiken.

Indien we nog iets willen veranderen tijdens het openbaar 
onderzoek PAS, dan moeten we nu bezwaren indienen.

Bijna niemand  
wordt gespaard
Het zijn zwarte tijden voor alle Vlaamse land- en tuin bouwers. 
Het nieuwe stikstofkader kwam als een mokerslag binnen  
in elke Vlaamse boerenfamilie. Dit beleid zal gevolgen hebben 
voor heel wat land- en tuinbouwbedrijven. Plantaardig of 
dierlijk, groot of klein, bio of gangbaar, producerend voor  
niche of voor dagelijks voedsel … Bijna niemand wordt  
gespaard door wat er nu voorligt.

Ken jij de huidige 
impactscore van jouw 
bedrijf? Bereken ze via 
www.boerenbond.be/
berekenjeimpactscore

Wat zijn voor jou de 
mogelijke gevolgen van 
het ontwerp-PAS?  
Bekijk die op www.
boerenbond.be/impact-
op-mijn-bedrijf

1. Door het invoeren van nulbemesting worden 5000 ha  
vanaf 2028 onbruikbaar voor landbouw.

2. Rode bedrijven moeten tegen 2025 de deuren sluiten.

3. Varkens- en pluimveestallen die nog niet ammoniak-
emissiearm zijn moeten hun emissies tegen 2030 met 
60% verminderen.

4. Rundveehouders moeten hun emissies met 15% 
reduceren tegen 2025 om geen verlies in NER’s te 
riskeren, kalverhouders zelfs met 20%.

5. In vijf maatwerkgebieden worden verregaande 
bijkomende maatregelen opgelegd. In het Turnhouts 
Vennengebied moet zelfs een bijkomende 
emissiereductie gehaald worden, met desastreuze 
gevolgen voor de lokale landbouw.

6. De NER-markt wordt drastisch ingekrompen 
door het raken aan slapende NER’s, lamleggen van 
het NERmvw-systeem en het verstrengen van de 
afromingsregels bij verhandelen.

7. Kansen voor bedrijfsontwikkeling worden zo goed als 
onmogelijk.



Ook niet-boeren kunnen 
een bezwaar indienen
Ken jij buren, vrienden of familie die het belangrijk vinden om onze land- en 
tuinbouwers een toekomst te verzekeren? Vraag hen om ook bezwaar in te 
dienen via de sympathisantentool.

Wil jij onze boeren een toekomst gunnen? Scan dan 
deze QR-code om je bezwaarschrift op te maken of  
surf naar www.boerenbond.be/bezwaarschriften-
sympathisanten om je bezwaarschrift op te maken.

• Willen we nog een sterke en toekomstgerichte  
land- en tuinbouw in Vlaanderen?  JA!

• Zijn onze Vlaamse land- en tuinbouwers  
ondernemend?  JA!

• Hebben ze recht op toekomst, bedrijfszekerheid  
én een werkbaar kader?  JA!

• Vinden we dat het ontwerp-PAS  
onaanvaardbaar is?  JA!

Stop de waanzin! en dien een bezwaarschrift in.


