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Megastallen  -  Evolutie

Naar aanleiding van het klimaatdebat wordt heel vaak gewezen op de problematiek van 
de zogenaamde megastallen. Als we de berichten van sommigen mogen geloven, is er in 
Vlaanderen een evolutie aan de gang waarbij het aantal megastallen gevoelig aan het 
verhogen is. In de varkenshouderij wordt bijvoorbeeld gewezen op de toevloed uit 
Nederland, waar men onder druk van een verstrengde reglementering uitwijkt naar 
Vlaanderen. Evenwel is het niet duidelijk wat men precies onder de noemer ‘megastal’ 
verstaat.

1. Welke definitie en criteria hanteert de Vlaamse overheid om een stal te bestempelen 
als een ‘megastal’ in:
a) de varkenshouderij;
b) de rundveehouderij;
c) de pluimveehouderij;
d) de houderijen van andere dieren (zoals geiten, struisvogels, …)?

2. Bestaat er een eenduidige internationale definitie voor dit begrip of wordt dit per land 
of regio ingevuld? Zo dit laatste het geval is, in welke mate verschilt de Vlaamse 
definitie van die in onze rechtstreekse buurlanden en elders binnen en buiten 
Europa?

3. Hoeveel megastallen zijn er momenteel in Vlaanderen? Graag de absolute cijfers en 
het percentage ten aanzien van het totaal aantal stallen telkens opgesplitst naar de 
verschillende relevante diersoorten (varkens, runderen, pluimvee, …)?

4. Hoe is het aantal megastallen en hun aandeel ten aanzien van het totale aantal 
stallen in Vlaanderen jaarlijks geëvolueerd sinds 2014? Cijfers graag opgesplitst per 
relevante diersoort.

5. Hoeveel megastallen zijn in eigendom van buitenlandse investeerders? Cijfers graag 
per diersoort.

6. a) Hoeveel aanvragen voor megastallen ontving de bevoegde Vlaamse 
administratie?

b) Hoeveel van deze aanvragen werden aanvaard respectievelijk afgekeurd?

Cijfers graag per jaar en daarbinnen per diersoort voor de periode 2014-2018.

7. Is er duidelijk sprake van een tendens naar megastallen in Vlaanderen?



Zo ja, hoe gaat de minister hiermee beleidsmatig om?

Zo neen, op basis van welke parameters wordt deze conclusie dan getrokken door 
degenen die het tegendeel beweren en wat zal de minister doen om deze foutieve 
informatie recht te zetten?



KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 278 van 22 februari 2019
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. Het begrip megastal of een gelijkaardig begrip wordt in de Vlaamse regelgeving niet 
gebruikt. Er zijn dan ook geen criteria om een stal die kwalificatie te geven. 

2. Het begrip megastal wordt als dusdanig in de internationale en Europese regelgeving 
niet gedefinieerd of gebruikt. 

3-7.Gelet op het antwoord op deelvraag 1, kunnen de vragen 3-7 niet worden beantwoord.  


