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‘Stikstoftoerisme’ - Evolutie
In een artikel in De Standaard doet milieujurist Hendrik Schoukens een aantal
vaststellingen over de verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse stikstofplan.
Volgens hem zet de rechter in Nederland meer druk dan in Vlaanderen. Dat verschil in
juridische druk zorgt volgens Schoukens voor een ongelijk speelveld binnen Europa:
“Landen die strikt de Europese milieuwetgeving afdwingen, ondervinden een
concurrentieel nadeel. Er bestaat een risico op stikstoftoerisme. Nederlandse veeboeren
zullen naar Vlaanderen trekken, zoals ze nu al doen, of Vlaamse naar Wallonië of
Frankrijk, waar men minder streng is. Vanuit Europees perspectief is dat problematisch.
Eigenlijk is die laksheid een vorm van oneigenlijke staatssteun, waartegen de Europese
milieuwetgeving net een dam wilde opwerpen.”
1.

Is het risico van stikstoftoerisme volgens de minister een reëel gevaar? Hoe ervaart
hij de situatie op dit moment?

2.

Hoeveel Nederlandse land- en tuinbouwers verplaatsten hun bedrijf en activiteiten
sinds 2010 naar Vlaanderen? Hoe ervaart de minister deze cijfers? Graag een
overzicht per jaar en in welke specifieke sector (rundvee, pluimvee, sierteelt,
enzovoort) deze landbouwers actief zijn.

3.

Hoeveel Vlaamse landbouwers verplaatsten hun bedrijf en activiteiten sinds 2010
naar Wallonië of Frankrijk? Hoe ervaart de minister deze cijfers? Graag een overzicht
per jaar voor de landbouwers die hun activiteiten naar Wallonië en/of Frankrijk
verplaatsten en in welke specifieke sector deze landbouwers actief zijn.
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1.

De Europese Unie is gestoeld op een aantal fundamentele vrijheden, waaronder
vrijheid van ondernemen en vrijheid van vestiging.
Om te verhinderen dat lidstaten een onderlinge concurrentiestrijd aangaan om
investerende ondernemingen aan de trekken, heeft de Europese wetgever op tal van
vlakken geharmoniseerde regelgeving uitgevaardigd. Veel van die regelgeving, zoals
ook de Habitatrichtlijn en de Nitraatrichtlijn, bevat te bereiken doelen maar laat ruimte
aan de lidstaten om zelf te bepalen hoe dit wordt aangepakt en geborgd.
Kortom, hoewel de EU een gelijk speelveld vrijwaart op niveau van het (eind)doel
kunnen regels die nationale/regionale wetgevers uitvaardigen om dat doel te behalen
significant verschillen tussen lidstaten.
Daarom is het niet onlogisch dat ondernemers die willen investeren, dit meenemen in
hun overwegingen, bijvoorbeeld op het vlak van locatiekeuze. Dit geldt overigens niet
enkel in de landbouw, maar in alle economische sectoren (bv. locatiekeuze
multinationals die een hub in de EU willen opstarten). Daartegenover staat dat, zeker
in de landbouwsector, de locatie van een bedrijf cultuurhistorisch niet zomaar te
vervangen is doorheen de generaties. Landbouwers zullen dus minder snel geneigd
zijn een bedrijfsverplaatsing te organiseren dan andere KMO’s.

2-3.Mijn administratie beschikt niet over de gevraagde data.

