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Voorzitter: de heer Jos De Meyer

– De interpellatie wordt gehouden om 14.12 uur.

Interpellatie van de heer Jef Tavernier tot de heer 
Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse 
Regering, Vlaams minister van Institutionele Her-
vormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid, over het beleid ten aanzien van genetisch 
gemodificeerde landbouwgewassen in Vlaanderen

De voorzitter: Aan de orde is de interpellatie van 
de heer Tavernier tot de heer Leterme, minis-
ter-president van de Vlaamse Regering, Vlaams 
minister van Institutionele Hervormingen, Land-
bouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het 
beleid ten aanzien van genetisch gemodificeerde 
landbouwgewassen in Vlaanderen.

De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier: Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, dames en 
heren, de discussie over de GGO’s is al een hele 
tijd aan de gang en is nog niet ten einde. Sommi-
gen gebruiken de term ‘genetisch gemodificeerde 
organismen’, anderen verkiezen ‘genetisch gema-
nipuleerde organismen’. Europa heeft al enkele 
principiële beslissingen genomen. Het Vlaams 
Parlement heeft vorig jaar bijna eenparig een 
resolutie goedgekeurd. We hebben ons daarbij 
niet principieel tegen GGO’s uitgesproken. Som-
mige projecten moeten mogelijk zijn en er moet 
aan wetenschappelijk onderzoek kunnen worden 
gedaan, maar men moet ook oog hebben voor alle 
mogelijke gevolgen, niet alleen naar de milieu- en 
gezondheidsrisico’s, maar ook naar kennisover-
dracht, het betrekken van de derde wereld bij de 

mogelijkheden van de GGO’s, enzovoort. Daar-
naast moeten een aantal belangrijk randvoor-
waarden worden vervuld. Mits aan al deze zaken 
voldaan is, zouden GGO’s in Vlaanderen kunnen 
worden toegestaan.

Intussen zijn enkele Europese richtlijnen omge-
zet in Belgisch of  Vlaams recht. Gezien onze 
staatsstructuur en de bevoegdheidsverdeling is 
ook dat weer niet zo simpel. De landbouwbe-
voegdheden zijn verdeeld over het federale en het 
Vlaamse niveau. Ik zal het natuurlijk vooral over 
de Vlaamse bevoegdheden hebben, mijnheer de 
minister-president. Landbouw is een gewestmate-
rie, maar we moeten waakzaam blijven voor alle 
aspecten.

De GGO’s zijn weer in de actualiteit gekomen 
door twee ernstige incidenten. Er kwam 1.000 ton 
niet-toegelaten genetisch gemanipuleerde maïs 
van het type Bt10 op de Europese markt. Dit type 
is niet alleen niet toegelaten, maar bovendien is 
het resistent voor antibiotica, een kenmerk dat 
verboden is in de EU. Dit type levert ook proble-
men op voor de opspoorbaarheid. De kenmer-
ken zijn niet bekend en er zijn geen testkits. Een 
tweede incident deed zich voor in China. Er werd 
illegaal GGO-rijst geproduceerd waarvan we niet 
weten waar die terechtkwam. De productie was 
illegaal in die zin dat er geen toelating of  garan-
ties waren en dat de testkenmerken niet worden 
vrijgegeven. Dit is verontrustend. De rijst kan 
naar België en/of Europa geëxporteerd zijn.

Met deze gegevens voor ogen moeten we ons 
vragen stellen, niet alleen over de toelating voor 
bepaalde GGO’s, maar ook over de gevolgen 
van eventuele productie. We moeten ons vragen 
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stellen over de coëxistentie en de objectieve aan-
sprakelijkheid. Deze zaken vallen onder Vlaamse 
bevoegdheid.

Welke maatregelen heeft België genomen ter uit-
voering van de EU-richtlijn betreffende traceer-
baarheid en etikettering? Op welke manier wordt 
dit gecontroleerd? Zijn die controles voldoende 
sluitend? Kunnen we de consument garanderen 
of  hij al dan niet met GGO-vrij voedsel te maken 
heeft?

Welke maatregelen werden genomen om niet-geau-
toriseerde GGO-gewassen op te sporen? Bij niet-
geautoriseerde GGO’s ontbreken immers de testkits. 
Kunnen we ons grondgebied hiervoor afschermen, 
gezien de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaar-
heid van GGO’s?

Als u zou overwegen de teelt van bepaalde GGO-
gewassen toe te laten, hoever staat u dan met de 
afspraken en regels in verband met de coëxistentie 
en de objectieve aansprakelijkheid? Zoals we nor-
maal gezien vertrekken van het principe ‘de vervui-
ler betaalt’, zou het normaal zijn dat de tuinbou-
wer die GGO-vrije gewassen wil telen, niet besmet 
geraakt door GGO-teelt. Door ons beperkte land-
bouwareaal zal dit niet eenvoudig zijn.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het 
woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de voorzitter, 
ik wil reageren omdat de heer Tavernier de GGO’s 
afschildert als vervuilend en verwerpelijk. Ik zou 
het jammer vinden dat we GGO’s volledig zouden 
weren. We mogen niet achterblijven op de huidige 
wetenschap en technologie. Als er kansen bestaan 
waar onze land- en tuinbouw wel bij zou varen, 
dan moeten we die kansen grijpen. Ik begrijp dat 
we rekening moeten houden met de bezorgdheden 
en dat er onderzoek moet gebeuren. Mijnheer de 
minister-president, ik wil u vragen om rekening te 
houden met de kansen van GGO’s voor de land- en 
tuinbouw.

Als onderzoek aantoont dat GGO’s op een bepaal-
de manier kunnen worden toegepast, dan vraag ik 
me af of we wel over vervuiling mogen spreken. 
Wie geen GGO’s wil telen, zal wellicht invloed 

ondervinden van de GGO-teelt, maar dat geldt ook 
in omgekeerde richting. Hoe staat u hier tegenover, 
mijnheer de minister-president?

De voorzitter: Mijnheer Tavernier, heb ik u goed 
begrepen? Staat Groen! nog steeds achter de genu-
anceerde resolutie goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement?

De heer Jef Tavernier: Ik vertrek van die resolutie. 
Ze dient als basis, maar ik heb natuurlijk oog voor 
de randvoorwaarden. Die zijn ontzettend belang-
rijk. Ik hou deze interpellatie naar aanleiding van 
die voorwaarden.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter, ik 
kan de bezorgdheid van de heer Tavernier begrij-
pen. We moeten echter wel beseffen dat we de 
GGO’s niet helemaal kunnen tegenhouden. We 
zullen in de toekomst in bepaalde omstandighe-
den niet meer zonder GGO’s kunnen. Er is een 
evolutie aan de gang die ervoor zorgt dat GGO’s 
een noodzaak worden.

We moeten eens een aantal zaken bespreken in 
deze commissie, zodat we iets hebben waarop we 
ons kunnen baseren Het is uiteraard moeilijk om 
over GGO’s een decreet te maken, want dat zou 
om de paar jaar moeten worden aangepast.

We moeten niet te lang wachten met die bespre-
king, want we evolueren naar een situatie waarin 
we aan sancties moeten denken. We zullen boven-
dien specialisten in huis moeten halen, want wan-
neer we praten over GGO’s, moeten we zeer tech-
nische kwesties behandelen. Misschien is er dus 
ook een hoorzitting nodig.

We zouden moeten kunnen komen tot een soort 
van reglement waarmee we een tijdje kunnen wer-
ken, zodat we het niet om de haverklap moeten 
aanpassen. Ik benadruk nog eens dat het geen 
gemakkelijke materie is.

De voorzitter: Minister-president Leterme heeft 
het woord.

Minister-president Yves Leterme: Mijnheer 
Tavernier, de federale minister van Volksgezond-
heid is bevoegd voor de regelgeving en de bijbe-
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horende controles op traceerbaarheid en etikette-
ring. Ik heb dus geen zicht op het aantal controles 
en de resultaten daarvan.

De federale overheid is verantwoordelijk voor de 
procedure voor het erkennen van nieuwe GGO-
gewassen, voor de controle op het gebruik van in 
Europa erkende GGO’s en voor de etikettering. 
Ze baseert zich daarvoor op een Europese richt-
lijn. 

De uitwerking van coëxistentiemaatregelen geldt 
enkel voor reeds goedgekeurde gewassen. Dat is 
een landbouwaangelegenheid en behoort dus tot 
de Vlaamse bevoegdheden. Voor wat de contro-
les op niet-geautoriseerde GGO-gewassen betreft, 
moet ik u doorverwijzen naar de bevoegde fede-
rale minister.

Ik begrijp uw bezorgdheid in verband met het 
recente voorval met betrekking tot de invoer uit 
de VS van in Europa niet-toegelaten genetisch 
gemanipuleerde maïs, ondertussen bekend als 
Bt10. Deze kwestie werd vorige week besproken 
op de Europese Landbouwraad.

Blijkbaar is er bij de opslag in de VS een fout 
geslopen in de etikettering. Bt10-maïs werd gela-
beld als Bt11-maïs. Deze laatste is wel toegelaten 
in Europa en de VS. Op die manier is Bt10-maïs 
in de productie terechtgekomen.

Sinds de oogst van 2001 is er dus illegale Bt10-
maïs uitgevoerd naar Europa als Bt11-maïs, waar-
door de problemen ontstaan zijn. Een fractie van 
wat sinds de oogst van 2001 als legaal gezaaide 
en geoogste Bt11-maïs is gelabeld, is dus eigenlijk 
illegale Bt10-maïs.

Dit werd eind 2004 ontdekt door Syngenta via 
het volgen van een nieuw controleprocédé. Syn-
genta heeft de Amerikaanse autoriteiten op de 
hoogte gebracht. De Europese Commissie werd 
eind maart 2005 geïnformeerd. Een bijkomend 
probleem is dat een antibioticaresistentiegen dat 
als merker in het GGO was ingebracht, in Europa 
verboden is op basis van een advies van de Euro-
pese voedselautoriteit. Voor de VS gaat het alleen 
maar over een probleem van illegale cultuur. Voor 
Europa is het probleem groter, omdat er een GGO 

werd ingevoerd dat een bedreiging vormt voor de 
veiligheid van de voedselketen.

In het permanent comité voor de veiligheid van 
de voedselketen werd reeds een beschikking goed-
gekeurd waarin werd beslist over te gaan tot een 
verhoogde controle bij de invoer van Bt11-maïs 
uit de VS en te zorgen voor een continue moni-
toring door elke Europese lidstaat van alle op de 
interne markt aanwezige afgeleide producten van 
Bt11-maïs.

Opvallend is dat dit voorval op de ministerraad 
niet heeft geleid tot een inhoudelijke discussie over 
het al dan niet toelaten van GGO’s. Alle lidstaten 
blijven zich scharen achter de vroeger genomen 
beslissingen van de EU in verband met de intro-
ductie van GGO’s.

Uw vraag of  het opportuun is GGO’s ook toe 
te laten op Vlaams grondgebied is eigenlijk zon-
der voorwerp. We hebben reeds in oktober 2004 
in deze commissie een verzoekschrift daarover 
behandeld van de heer Vanderborght. Wat er toen 
werd gezegd, blijft nog steeds gelden.

Europese richtlijn 2001/18 van 12 maart 2001 
over de doelbewuste introductie van GGO’s heeft 
betrekking op de milieu- en gezondheidsaspec-
ten en de risico’s verbonden aan het in het milieu 
of  op de markt brengen van GGO’s. De richtlijn 
moest tegen oktober 2002 door de lidstaten in 
regelgeving worden omgezet. De federale regering 
heeft dat pas na een aanmaning gedaan via een 
KB van eind 2004.

Via dat KB werd het aanleggen van veldproeven 
ter erkenning van nieuwe GGO’s en het in de han-
del brengen van GGO’s geregeld. De etikettering 
werd reeds vroeger geregeld. De voorwaarden om 
onze grenzen open te stellen voor GGO-produc-
ten zijn dus vervuld. Die producten staan onder-
tussen in de winkels. Vlaanderen is dus niet meer 
GGO-vrij te houden.

In verband met de teelt van GGO-gewassen in 
Vlaanderen wordt de Europese visie gevolgd. 
We hanteren daarbij een aantal uitgangspun-
ten die terug te vinden zijn in een resolutie van 
het Vlaams Parlement van 3 maart 2004. Het 
eerste uitgangspunt is dat er coëxistentiemaat-
regelen moeten worden uitgewerkt die boeren 
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de vrije keuze laten. Het tweede is dat de beoor-
deling moet gebeuren door wetenschappers van 
verschillende disciplines. Het derde is dat er bij 
de erkenningsprocedure voldoende openheid en 
transparantie moet zijn ten aanzien van het brede 
publiek.

Of de introductie van GGO-gewassen in Vlaan-
deren een hoge vlucht zal nemen, is een andere 
vraag. Dat hangt immers vooral af  van de hou-
ding van de consument en van het economisch 
rendement voor de landbouwers. Indien genetisch 
gemanipuleerde maïs wordt ontwikkeld die aange-
past is aan ons klimaat en die resistent is tegen de 
maïswortelboorder, is een snelle introductie niet 
uitgesloten. Het alternatief  is immers een zware 
chemische behandeling of  een ruime vruchtwisse-
ling die vooral kleinere melkveehouders in proble-
men brengt.

Op dit ogenblik bereiden we een voorontwerp van 
decreet voor. Dat zal nog voor de zomer ter goed-
keuring worden voorgelegd op de Vlaamse minis-
terraad. In het najaar zal het ontwerp van decreet 
dan aan het parlement ter bespreking worden 
voorgelegd.

Er wordt nu overleg gepleegd met de sector van 
de biotechnologie, met de milieusector en met de 
landbouworganisaties. De bedoeling daarvan is 
te weten komen hoe GGO’s en niet-GGO’s naast 
elkaar kunnen worden geteeld. Er werden boven-
dien al gesprekken gevoerd met Wallonië. Er 
worden ook contacten gelegd met Nederland en 
Frankrijk.

Het uitwerken van een objectieve aansprakelijk-
heidsregeling waarbij het ook nog haalbaar is om 
GGO’s te zaaien, is een knelpunt. Wegens het vrij 
verkeer van GGO-gewassen en -producten in ons 
land is het bepalen van de aansprakelijkheid niet 
gemakkelijk. Denk daarbij onder andere aan de 
aanwezigheid van zeehavens. Vandaar dat er over-
leg wordt gepleegd met de buurlanden. We volgen 
uiteraard ook eventuele bijkomende richtlijnen 
van Europa.

Mijnheer Callens, u hebt verwezen naar de moei-
lijkheid van het weren van GGO’s uit de voedsel-
keten en uit Vlaanderen. Ik ga helemaal akkoord 
met u. U hebt voorgesteld om een hoorzitting te 
organiseren. Het parlement moet die al dan niet 

organiseren. Ik wil met mijn kabinet zeker een bij-
drage leveren indien die hoorzitting er komt. Voor 
het overige sluit ik me aan bij de realistische taal 
van mevrouw Rombouts. We moeten de proble-
matiek op een correcte manier inschatten. Het is 
inderdaad niet zinvol om termen als ‘vies’ en ‘vuil’ 
te gebruiken.

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier: Mijnheer de minister-presi-
dent, ik dank u voor uw antwoord. Een deel van 
mijn interpellatie heeft inderdaad betrekking op 
federale bevoegdheden. Ik vind het wel belang-
rijk dat u als Vlaams minister van landbouw een 
zicht hebt op de controles en de resultaten daar-
van. Dat u niet over die cijfers beschikt, vind ik 
eigenaardig.

We moeten een onderscheid maken tussen GGO-
producten en de teelt van GGO-gewassen. Etiket-
tering en traceerbaarheid hebben te maken met de 
GGO-producten. Het is inderdaad aan de consu-
ment om een keuze te maken.

Zeggen dat de vervuiler moet betalen, heeft te 
maken met een intentieproces. Objectief  gezien 
gaat het echter over de vraag wie aansprakelijk is. 
Wie aansprakelijk is, moet uiteindelijk ook echt 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. Er moeten 
dus regels voor komen die zo duidelijk mogelijk 
zijn.

Ik leid uit uw antwoord af  dat het opstellen van 
regels in verband met deze kwestie niet eenvou-
dig is. Indien het wel eenvoudig zou zijn, zou er 
nu al lang een ontwerp van decreet geweest zijn. 
U hebt vermeld dat er in het najaar een ontwerp 
van decreet zal worden voorgelegd.

Ik vind niet dat onderzoek in laboratoria onmo-
gelijk moet worden gemaakt. Ik hoop echter altijd 
dat dergelijk onderzoek zich concentreert op de 
aspecten die belangrijk zijn voor de voedselvoor-
ziening, en dingen die noodzakelijk zijn, in de 
plaats te zoeken naar oplossingen die vooral inte-
ressant zijn voor de producenten van GGO-zaad 
en bijbehorende herbiciden of  pesticiden, zodat 
dezelfde firma twee of  drie keer langs de kassa 
kan passeren.

Het is nu moeilijk regelgeving te ontwikkelen, 
maar dat was het ook op het einde van de vorige 
legislatuur, toen ik minister van Landbouw was. 
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De richtlijnen waren toen trouwens nog maar 
pas goedgekeurd. Ik beweer dus niet dat u nala-
tig bent en ik smijt ook niet met stenen. Ik weet 
uit ervaring dat het moeilijk is om het juiste even-
wicht te vinden.

In verband met de aansprakelijkheid gaat het over 
wie wat betaalt op welk ogenblik. Dat is geen een-
voudige kwestie.

Ik zal een motie indienen naar aanleiding van 
deze interpellatie.

Minister-president Yves Leterme: We hebben uit-
geschreven voorontwerpen van decreet liggen in 
verband met de coëxistentie. We zullen dus in het 
najaar een tekst voorleggen aan het parlement.

De verzekerbaarheid van de aansprakelijkheid 
in verband met GGO’s is een bijzonder moeilijke 
kwestie. De verzekeringsmaatschappijen spreken 
over een zo goed als onmogelijke hindernis.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: We kennen allemaal de 
win-winsituatie. In deze kwestie zouden we moe-
ten kunnen komen tot een win-win-winsituatie. 
De eerste ‘win’ heeft betrekking op de consument 
die via het systeem van GGO’s betere en gezonde-
re producten zou kunnen kopen. De tweede ‘win’ 
heeft betrekking op de landbouwers die via GGO-
gewassen zouden moeten kunnen komen tot een 
grotere productiviteit en een betere kwaliteit. 
De laatste ‘win’ zou van toepassing moeten zijn 
op het milieu, in die zin dat er misschien minder 
schadelijke producten moeten worden gebruikt 
indien GGO-gewassen worden geteeld.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het 
woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister, 
ik dank u voor uw antwoord. Ik kondig ook een 
motie aan.

Met redenen omklede moties

De voorzitter: Door de heer Tavernier en door 
mevrouw Rombouts werden tot besluit van deze 
interpellatie met redenen omklede moties aange-
kondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk om 17 

uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting 
van de vergadering.

Het incident is gesloten.

__________________________________________

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot 
de heer Yves Leterme, minister-president van de 
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutio-
nele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plat-
telandsbeleid, over de achteruitgang van de biologi-
sche landbouw

De voorzitter: Aan de orde is de vraag om uitleg 
van mevrouw Rombouts tot de heer Leterme, 
minister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Institutionele Hervormin-
gen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, 
over de achteruitgang van de biologische land-
bouw.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Mijnheer de minister-
president, voor het derde jaar op rij blijkt uit cijfers 
van het beleidsdomein Landbouw en Visserij dat 
de Vlaamse biologische land- en tuinbouw achteruit 
gaat. Het aantal biologische landbouwbedrijven liep 
in 2004 terug tot 231. In 2001 waren er nog 253. Het 
areaal van de biologische teelt nam af van 4026 hec-
tare in 2001 tot 3219 hectare in 2004.

Het regeerakkoord bepaalt dat we de productie en 
distributie van producten uit de biologische en geïn-
tegreerde land- en tuinbouw verder zullen aanmoe-
digen. Na de achteruitgang van de voorbije jaren, 
zal dat een hele klus zijn.

Het Vlaams Actieplan Biologische Landbouw moet 
een cruciale rol spelen. In oktober 2004 hebben de 
ministers van landbouw van de EU-lidstaten ook 
ingestemd met het Europees actieplan voor biolo-
gisch voedsel en biologische landbouw. Dit plan is 
opgesteld door de Europese Commissie en bevat 21 
punten, die zich toespitsen op de ontwikkeling van 
de biologische markt door voorlichting, een doel-
treffender overheidsbeleid voor biologische land-
bouw en het verbeteren van normen en controle.

Als we de biologische landbouw willen promoten, 
moeten we er echter goed over waken dat we voor-
al de eigen Vlaamse biologische landbouw vooruit 
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helpen. De biologische productie in Vlaanderen 
gaat op dit moment achteruit, maar de consumptie 
zeker niet. Dat betekent dat er heel wat biologische 
producten worden ingevoerd in ons land.

Uit een Brits rapport blijkt echter dat het over lan-
gere afstanden vervoeren van voedsel meer schade 
aanricht aan het milieu dan het bedrijven van niet-
biologische landbouw op zich. Indien al het voedsel 
betrokken wordt binnen een kring van 20 kilometer, 
verminderen de milieukosten en de kosten door het 
mobiliteitsprobleem met een factor 10. Voor het 
leefmilieu is het bijgevolg niet alleen belangrijk om 
de biologische productie te stimuleren, maar zeker 
ook de consumptie van producten van eigen bodem 
in het algemeen.

Mijnheer de minister-president, welke fundamen-
tele knelpunten liggen aan de basis van de achter-
uitgang van het areaal aan biologische landbouw? 
Wat zijn de belangrijkste actiepunten uit het Vlaams 
Actieplan Biologische Landbouw om deze trend te 
keren? Zijn er voldoende financiële middelen voor 
het Vlaams actieplan? Welke bijdrage kan het Euro-
pees actieplan leveren? Zijn er vanuit dit actieplan 
nog wijzigingen nodig aan het Vlaams actieplan?

Welke rol kan de eventueel naschoolse vorming 
spelen in de versterking van de biologische land-
bouw in Vlaanderen en hoe speelt u hierop in?

Ziet u mogelijkheden om de consument nog 
beter te informeren over het milieuvriendelijk 
karakter van biologische producten in het bijzon-
der, en vooral van producten van eigen streek in het 
algemeen?

De voorzitter: De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, ik sluit me volle-
dig aan bij de vraag en bij de benadering en tona-
liteit ervan. Dit is een belangrijke zaak. Mijnheer 
de minister-president, ik zou u willen wijzen op de 
vragen die we in dit kader aan VLAM stelden een 
tijd geleden. We voelen ons enigszins machteloos 
om een eigen Vlaams biokeurmerk in te stellen. 
We zouden daar een beetje dwingender in moeten 
optreden. We zitten een beetje vast. VLAM was 
zich bewust van het probleem, maar toonde zich 
onmachtig iets te doen. Ik vraag me af  of  wij dat 
keurmerk niet kunnen bevorderen.

De voorzitter: De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister-president, ik sluit me uiter-
aard aan bij de vraag. Toch vind ik dit een nor-
maal economisch probleem. De biolandbouw is 
ontstaan toen de klassieke landbouw geen super-
gezonde voeding kon garanderen. Intussen is dat 
ontzettend verbeterd en gereglementeerd. De con-
sument ziet niet meer direct dat grote verschil tus-
sen biologische en klassieke producten.

Mevrouw Rombouts, mijnheer Tavernier, we 
mogen niet te veel inspanningen doen voor de 
biolandbouw. We mogen er niet te veel kruit aan 
verschieten. We mogen de andere producten niet 
vergeten. Ik ben het ermee eens dat er nog steeds 
mensen in geloven, en dat er misschien wel iets in 
zit. We moeten voorzichtig zijn en er via VLAM 
geen al te grote bedragen aan besteden. De gewo-
ne landbouwproducten mogen daar niet onder 
lijden. Ik bekijk dit niet zuiver economisch, maar 
ook in het belang van de consument.

De heer Jos De Meyer: Ik sluit me aan bij de 
vraagsteller. Ik zou een extra vraag willen stel-
len. Mijnheer de minister-president, ziet u moge-
lijkheden om de consument beter te informeren 
over álle inspanningen van de land- en tuinbouw 
om duurzame producten op de markt te brengen? 
Ik hou niet van de polarisatie tussen biologische 
landbouw en duurzame landbouw. Alle producen-
ten zijn verplicht om kwaliteitsvolle en gezonde 
producten op de markt te brengen.

Het probleem voor de biologische landbouw 
bevindt zich niet zozeer bij de producent, maar 
veeleer bij de organisatie van de afzet. 

De voorzitter: Minister-president Leterme heeft 
het woord.

Minister-president Yves Leterme: Dames en heren, 
ik wil het antagonisme tussen de reguliere en de 
biologische landbouw vermijden. Ongeveer 99 
percent van onze land- en tuinbouw werkt zoge-
zegd niet biologisch, maar goed, ze voldoet aan 
de strengste normen van de voedselveiligheid. 
Alleen in de productiewijze zit er een verschil, 
waar bovendien zwaar in wordt tussengekomen.

Ik werd vorig jaar geconfronteerd met een crisis in 
de biologische landbouw. Die volgde op het beleid 

Rombouts
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van een aantal jaren waar ik geen verantwoorde-
lijkheid voor draag. Ik kan alleen maar vaststellen 
dat het aantal bedrijven en het areaal jaar na jaar 
dramatisch terugliepen. Ik wil een trendbreuk rea-
liseren. Deze zal eerder liggen in de uitvoering van 
het beleid dan in de opties.

Ik wil een viertal zaken naar voren schuiven. Ik 
beoog een professionelere aanpak, waarbij meer 
aandacht gaat naar een efficiëntere organisatie 
van de bestaande maatregelen, het oplossen van 
een aantal pijnpunten op administratief  vlak en 
het tegengaan van versnippering van middelen 
en initiatieven. Dit laatste hangt samen met het 
gebrek aan professionaliteit.

Volgens de administratie Land- en Tuinbouw 
(ALT) stopten in 2003 en 2004 respectievelijk 30 
en 19 landbouwers met de biologische productie-
methode. Verklaringen daarvoor worden gezocht 
en gevonden in de kleinschaligheid van de sec-
tor, een afzetstructuur die niet optimaal gestruc-
tureerd is, twijfel over de standvastigheid van de 
consument en een aantal problemen die ook de 
reguliere landbouw ondervindt.

Belbior, de vereniging voor biologische landbou-
wers, ziet zelf  een waaier aan redenen die alleen 
of  in combinatie aanleiding geven aan een land-
bouwer om te stoppen. Dat zijn niet allemaal 
redenen die in direct verband staan met de bio-
logische productiemethode. Zo worden familiale 
redenen genoemd, naast economische redenen, 
een sanctie opgelopen bij de controleorganisatie, 
externe factoren, zoals afzetkanaal opgedoekt, 
en stopzetting van de volledige landbouwactivi-
teit. Volgens Belbior gaat het vaak om individu-
ele redenen en minder om structurele. Verder is er 
nog steeds belangstelling bij gangbare boeren om 
om te schakelen. Dat is positief. In 2004 zetten 17 
landbouwers de stap naar de biologische produc-
tiemethode, tegenover 12 in 2003.

We willen het tij keren. We willen het aanbod 
stimuleren, ondersteunen en professionaliseren. 
Daarnaast zullen we de vraag stimuleren via pro-
motie. De doelstelling is een realistische groei 
van de biologische landbouw en een evenwicht 
tussen vraag en aanbod. Daarnaast komt er een 
flankerend beleid. Ik kan bewijzen dat dit niet 
alleen woorden zijn. In de – voor de rest strakke 
– begrotingscontrole 2005 heb ik een sterke stij-

ging van de middelen voor biologische landbouw 
verkregen. Er gaat 421.000 euro extra naar de sec-
tor. Dat lijkt me voldoende om het Actieplan Bio-
logische Landbouw uit te voeren. Het is essentieel 
om de beschikbare middelen efficiënt te benutten. 
Daarvoor is onder meer een goede personeelsbe-
zetting binnen de administratie nodig.

De doelstellingen van het Europees actieplan 
(EAP), zijn de volgende. De ontwikkeling van de 
markt voor biologisch voedsel moet gestuurd wor-
den door voorlichting. De overheidssteun voor de 
biologische landbouw moet doeltreffender wor-
den gemaakt. De communautaire normen voor 
de biologische landbouw en de communautaire 
invoer- en controlevoorschriften moeten worden 
verbeterd en versterkt. De doelstellingen van het 
Europees actieplan liggen in het verlengde van het 
Vlaams plan.

In de loop van 2005 zal het Europees actieplan 
worden geconcretiseerd door de Europese Com-
missie. Zo zal in opdracht van de Europese Com-
missie een toolbox met gemeenschappelijk promo-
tiemateriaal worden ontwikkeld, bruikbaar voor 
alle lidstaten. Andere actiepunten die waarschijn-
lijk verder worden uitgewerkt, zijn: het versterken 
van onderzoek en het vervolledigen en harmoni-
seren van de normen van biologische landbouw. 
We zullen dit opvolgen in het licht van een even-
tuele aanpassing van het Vlaams actieplan. Deze 
mogelijke aanpassing aan het Vlaams actieplan is 
opgenomen in de jaardoelstellingen 2005 van de 
afdeling Duurzame Landbouw van de ALT.

Hierbij is het goed om voor ogen te houden dat 
Europa voor de uitvoering van het EAP geen 
extra financiële middelen heeft vrijgemaakt en 
zelf  stelt dat het succes van de acties afhangt van 
de beschikbaarheid van personele middelen bij de 
diensten van de Commissie. Dat klinkt nogal vrij-
blijvend.

Verschillende acties uit het Vlaams Actieplan 
Biologische Landbouw tonen aan dat vorming 
en onderwijs belangrijk zijn voor de verdere ont-
wikkeling van biologische landbouw. Door de 
aanpassing van de regelgeving voor naschoolse 
vorming werd het organiseren van gesubsidieerde 
naschoolse vorming over biologische landbouw 
gemakkelijker. Zo is sinds 1 januari 2005 het 
minimale aantal deelnemers om een cursus voor 
de biologische landbouwsector te kunnen subsi-
diëren, teruggebracht van 10 naar 6 deelnemers. 

Leterme
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Recent heb ik de vzw Landwijzer, die gespeciali-
seerd is in vorming over biologische landbouw, 
erkend als algemeen vormingscentrum in het 
kader van het besluit op de naschoolse vorming.

Ik heb mijn administratie Land- en Tuinbouw 
de opdracht gegeven erover te waken dat bij pro-
motiecampagnes en voorlichtingsacties die de 
overheid subsidieert, de consument wordt geïn-
formeerd over de meerwaarde van biologische 
landbouw. Ook wanneer campagnes meer gevoels-
matige elementen in de kijker zetten als gezond-
heid of  smaak, vragen we dat de consument aan-
vullend rationele en diepgaande informatie krijgt 
of  op eenvoudige wijze kan vinden. Voorlich-
ting over biologische producten in eigen streek is 
belangrijk en komt in verschillende projecten die 
overheidssubsidies krijgen aan bod. Het informa-
tiecentrum Biotheek heeft een website ‘bio dicht 
bij huis’, waar consumenten lokale verkooppun-
ten van biologische producten kunnen opzoeken, 
zoals boerenmarkten en boeren met thuisverkoop. 
De VLAM-promotiecampagnes maken gebruik 
van het biogarantielabel als herkenningspunt voor 
de consument. De Bioweek in juni 2005 wil vooral 
Vlaamse boeren en lokale verenigingen stimuleren 
om plaatselijke initiatieven te organiseren.

Dit ambitieuze plan en de extra middelen moeten 
aansluiten bij een open economie die het moet 
hebben van de export en een hoog rendement 
moet halen. We zijn niet de enige regio met bio-
logische producten. We moeten dus professionali-
seren.

Het biogarantielabel is een initiatief  van de sector 
zelf. Naast mij zit mevrouw Dewispelaere die als 
waarnemer zitting heeft in de Raad van Beheer 
van VLAM. Ik nodig u uit om uw vragen daar-
over te richten aan de initiatiefnemers die dit sys-
teem ook zelf  financieren.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het 
woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik dank u voor uw 
uitgebreide antwoord, mijnheer de minister-pre-
sident. Het was geenszins mijn bedoeling de bio-
logische tegenover de gangbare landbouw te 
plaatsen. Er zijn wel degelijk boeren die willen 

overschakelen naar de biologische landbouw. Als 
dat problemen schept, moeten we die oplossen. 

Ik heb begrepen dat er veelvuldig overleg is en dat 
het actieplan positieve punten omvat.

Aan VLAM wil ik zeggen dat het niet de bedoe-
ling is om extra geld te pompen in de labeling. Die 
middelen moeten uit de sector komen. Dat zal wel 
op een evenredige wijze worden geregeld.

De voorzitter: Minister-president Leterme heeft 
het woord.

Minister-president Yves Leterme: Ik wil nog eens 
benadrukken dat de middelen voor biologische 
landbouw niet gering zijn. Het gaat om 421.000 
euro extra. In 2004 ging er 450.000 euro naar hec-
taresteun aan een kleine 200 bioboerderijen. We 
gaan dit jaar dus bijna even veel injecteren in het 
algemene beleid voor biolandbouw.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15 uur.

_______________________

Leterme



HAN DE LIN GEN

De han de lin gen zijn het woor de lijk ver slag van de ple naire ver ga de rin gen en van de in open bare com mis sie ver ga de rin gen ge hou-
den in ter pel la ties en vra gen om uit leg.

Ze wor den in twee edi ties uit ge ge ven:

– de eer ste, met witte kaft, bevat de han de lin gen van de ple naire ver ga de rin gen;

– de tweede, met witte kaft en met bo ve naan links de let ter C met een chro no lo gisch vol gnum mer, de ver mel ding van de 
com mis sie met het vol gnum mer van de ver ga de ring per com mis sie, bevat de han de lin gen van de in open bare com mis sie-
ver ga de rin gen ge hou den in ter pel la ties en vra gen om uit leg. Per com mis sie en per ver ga de ring wordt een edi tie van de 
han de lin gen uit ge ge ven.

FIN : Com mis sie voor Al ge meen Be leid, Fi nan ci  ën en Be gro ting
SFIN : Sub com mis sie voor Fi nan ci  ën en Be gro ting
BRU : Com mis sie voor Brus sel en de Vlaamse Rand
BIN : Com mis sie voor Bin nen landse Aan ge le gen he den, Be stuurs za ken, In sti tu ti o nele en Be stuur lijke Her vor ming en Dec reet se va lua tie
WON : Com mis sie voor Wonen, Ste de lijk Be leid, In bur ge ring en Ge lijke Kan sen
BUI : Com mis sie voor Bui ten lands Be leid, Eu ro pese Aan ge le gen he den, In ter na ti o nale Sa men wer king en Toe risme
OND : Com mis sie voor On der wijs, Vor ming, We ten schap en In no va tie
CUL : Com mis sie voor Cul tuur, Jeugd, Sport en Media
WEL : Com mis sie voor Wel zijn, Volks ge zond heid en Gezin
ECO : Com mis sie voor Eco no mie, Werk en So ci ale Eco no mie
SWAP : Sub com mis sie voor Wa pen han del
LEE : Com mis sie voor Leef mi lieu en Na tuur, Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid en Ruim te lijke Or de ning en On roe rend Erf goed 
SLAN : Sub com mis sie voor Land bouw, Vis se rij en Plat te landsbe leid
OPE : Com mis sie voor Open bare Wer ken, Mo bi li teit en Ener gie
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