
Opvolging gesprekken TVG maandag 19 en dinsdag 20 december 2022 

 

Indien uitkoopregeling: 

• Rode en donkeroranje bedrijven kunnen sowieso gebruik maken van de bestaande regeling, 

benadering gebaseerd op impactscore 

• De vrijwillige opkoopregeling voor het TVG voor de andere bedrijven wordt dus best gebaseerd op 

ammoniakuitstoot 

Verhaal van een veehouder: voorbeeldcase voor veel jonge boeren: 

• Jong bedrijf, 880 mestkalverplaatsen 

• De kost voor het plaatsen van een luchtwasser is 45 euro per staanplek, daar waar de opbrengst 

per staanplek slechts 32 euro is. 

• Dalen in dieren maakt de aflossing van de leningen onmogelijk. 

• De enige oplossing is uitbreiden naar 1600 staanplekken met technologische ingrepen, maar die 

vergunning vervalt, een nieuwe zal niet toegekend worden. 

• Conclusie: enkel de grote bedrijven met externe arbeid kunnen de  investeringskost dragen en de 

oudere boeren in afgeschreven installaties kunnen dierenaantallen verminderen.  

Dit beleid betekent het einde van jonge boeren die recent hebben geïnvesteerd. 

Grondenbank: 

• Binnen SBZ-H: grondenbank met voorkooprecht VLM 

• Buiten SBZ-H: grondenbank met voorkeurrecht VLM 

Jersey koeien gebruiken minder voer en hebben een iets lagere melkgift, maar daar wordt geen rekening 

mee gehouden bij het bepalen van de uitstootnormen, in Nederland blijkbaar wel.  

Opvolgen wat het vergunningenbeleid zal zijn t.o.v. bedrijven die na 2015 volledig emissie arm  

geworden zijn. 

Verschillende bedrijven hebben ontwikkelplannen (geen groeiplannen) die nieuwe vergunningen 

vereisen binnen bestaande bedrijven. Nagaan wat het beleid zal zijn binnen het TVG, met de specifieke 

bepalingen van de conceptnota. 

Kan er een alternatief worden geboden voor de jaarlijkse verlenging van vergunningen, dit vergt heel 

veel werk, kosten een permanente stress. Kan de verlenging voor vier jaar verlengd worden conform de 

termijn voorzien in de conceptnota. 

De problematiek van de bestemming van de woning na stopzetting/slopen van de stallen.  

Nu heeft de zittende boer het recht om te blijven wonen en behoudt levenslang de woning het statuut 

van bedrijfswoning. Nadien moet de bestemming worden veranderd voor verdere bewoning 

(regularisatie tot residentiële woning) en meestal wordt dat niet toegestaan.  

 

__________________ 


