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Megastal  -  Definitie

Grootschalige Nederlandse veeteeltbedrijven ontvluchten steeds vaker de strengere 
regelgeving in eigen land en wijken uit naar België om grote nieuwe stallen te bouwen. 
Daarover zijn de laatste jaren heel wat krantenartikelen verschenen.

De regelgeving rond vergunningen is een stuk strenger in Nederland dan in Vlaanderen, 
waardoor Nederlandse veehouders overwegen naar België te verhuizen om aan de eigen 
regelgeving te ontsnappen. Een aantal grensprovincies in Nederland, zoals Noord-
Brabant dat ook wel de varkensprovincie bij uitstek wordt genoemd, hebben sinds kort 
een strengere regelgeving als het op de bouw van nieuwe stallen aankomt. Een boer mag 
pas een nieuwe stal bouwen als hij eerst stalruimte van zichzelf of van andere boeren 
sloopt. Netto moet er tien procent meer gesloopt dan gebouwd worden.

Bovendien voeren onze noorderburen een actief beleid om bijvoorbeeld de varkensstapel 
te laten krimpen. Wie zijn bedrijf stopzet, kan in Nederland tot 500.000 euro krijgen. 
Zeker in de grensstreek zien we een stijging in de aanvragen voor het bouwen van 
stallen, al dan niet megastallen.

Maar ook onze Vlaamse boeren voeren steeds meer een schaalvergroting door om 
rendabel te blijven. Ook is die schaalvergroting vaak beter voor het milieu, omdat ze aan 
veel meer eisen kan voldoen om de opgelegde norm te halen.  

Op dit ogenblik is er geen duidelijke omschrijving in Vlaanderen over wat een megastal 
is. Een megastal heeft ook vaak een negatieve bijklank.

1. Acht de minister het nodig dat er een striktere formulering komt omtrent de definitie 
van wat een megastal is? Zo ja, kijkt de minister daarvoor ook naar het buitenland 
om deze definitie te formuleren?

2. Zijn er al problemen vastgesteld of verwacht de minister in de toekomst problemen 
omdat er geen officiële definitie van een megastal is?

3. Vindt de minister het beter om te spreken over schaalvergroting i.p.v. over een 
megastal?
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1. Het vergunningenbeleid is gericht op het beperken van de impact van menselijke 
activiteiten op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau. Die impact is niet 
noodzakelijk recht evenredig met de omvang van de betrokken activiteit. Grotere 
moderne/nieuwe industriële installaties kunnen minder impact hebben op de omgeving 
dan kleinere/oudere fabrieken. Analoog kunnen grotere moderne/nieuwe stallen ook 
minder impact hebben dan kleinere/oude stallen. 

De vergunningverlener beoordeelt niet zozeer de potentiële impact van individuele 
stallen, maar van hele bedrijven.

2. Het niet bestaan van een dergelijke definitie veroorzaakt geen problemen. Het bestaan 
van een dergelijke definitie zou ook geen problemen oplossen.

Onze huidige regelgeving maakt op het vlak van vergunningen een onderscheid tussen 
verschillende klassen van bedrijven, naargelang de graad waarin zij geacht worden 
belastend te zijn voor mens en leefmilieu. De klasse-indeling van een bedrijf gebeurt 
op basis van de aard en de omvang van de activiteiten die erin plaatsgrijpen. 

3. Ik verwijs hiervoor naar de resolutie van het Vlaams Parlement uit 2016, betreffende 
de schaalverandering en differentiatie in de landbouwsector. Nieuwe verdienmodellen 
en het creëren van toegevoegde waarde moeten vooropstaan bij het ontwikkelen van 
een duurzame toekomstgerichte landbouw. Ik ben het eens met de uitkomst van de 
resolutie die vroeg om de juiste bakens uit te zetten om onze land- en tuinbouw 
economisch leefbaar, maar ook maatschappelijk relevant, en als het even kan 
internationaal relevant te houden. Het spreekt vanzelf dat dergelijk complex gegeven 
niet kan opgelost worden door het in het leven roepen van één of andere definitie, 
maar veronderstelt dat maatwerk op niveau van elke ondernemende landbouwer kan 
worden gerealiseerd.


