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Europees budget deze week opnieuw  
op de tafel van de staatshoofden 
Deze week bespreekt de Europese Raad het nieuwe  
voorstel van de Europese Commissie voor een meerjarig 
financieel kader (MFK). Voor onze sector een cruciaal  
dossier, gezien daarin bepaald wordt hoe zowel het GLB als 
het economische relanceplan op Europees niveau zal wor-
den gefinancierd. Het is weinig waarschijnlijk dat er deze 
week witte rook zal zijn, maar dat maakt deze tussenstap 
niet minder belangrijk om het dossier in de goede richting 
te sturen. Wij verwachten dat het voorstel tot MFK bewerkt 
wordt op drie verschillende werven. Ten eerste moet het 
budget voor het GLB op peil gehouden worden. Het is 
onaanvaardbaar dat in het voorstel van de Commissie er 
een duidelijk deficit is, terwijl er in het GLB steeds hogere 
eisen gesteld worden aan de boer. De tweede werf is het 
economisch relanceplan ‘Next generation EU’. De actieve 
boer moet ook toegang krijgen tot de instrumenten die in 
dit plan voorzien zijn. Omgekeerd moeten die instrumen-
ten ook afgestemd zijn op de noden van het individuele 
bedrijf. Het moeten dus instrumenten zijn die hanteerbeer 
zijn op bedrijfsniveau. En ten slotte moeten er ook financi-
ele middelen en een coherent beleid staan tegenover de 
hoge ambities die in de Green Deal vooropgezet worden. 
Meer doen met minder middelen is geen optie. Wij blijven 
op die nagel kloppen, tot vervelens toe … maar het is wel 
de essentie van de discussie. Onze Vlaamse land- en tuin-
bouw heeft een traditie van voortdurende verduurzaming. 
In het MFK ontkennen dat de reeds geleverde en toekom-
stige inspanningen kosten met zich meebrengen – en dus 
voedselzekerheid als vanzelfsprekend beschouwen – zou 
getuigen van weinig inzicht in de sector, maar ook van bij-
zonder weinig respect voor de volgehouden inspanningen 
van boeren en tuinders om kwaliteitsvol en duurzaam 
voedsel te produceren en dat in alle omstandigheden.

Vlaams corona-exitplan Export  
uit de startblokken
Deze week lanceerde de Vlaamse regering een corona-
exitplan voor de Vlaamse export. Export is voor een kleine 
open regio als Vlaanderen van groot belang. Een op drie 
Vlaamse jobs is exportgerelateerd. 

Nu de grenzen stilaan opnieuw opengaan, is het dan ook 
van het allergrootste belang om onze export postcorona 
opnieuw op de rails te krijgen. De Vlaamse regering voorziet 
extra middelen voor zowel FIT als voor VLAM om samen 
met het bedrijfsleven volop in te zetten op het herwinnen 
van onze exportpositie. Een coronawerkgroep Export onder 
leiding van Vlaams minister-president Jan Jambon en met 
minister Hilde Crevits als covoorzitter waarin ook het 
bedrijfsleven zetelt, heeft als opdracht concrete maatregelen 
uit te werken. Ook Boerenbond is hierin aanwezig. 
Ik heb dit initiatief tijdens de opstartvergadering positief 
verwelkomd en een aantal aandachtspunten van onze kant 
ingebracht. 
Eén: internationale markten herwinnen en behouden is 
een werk van lange adem dat zich – nu meer dan ooit – zal 
afspelen binnen een hypercompetitieve omgeving. Ieder-
een is door corona immers teruggeworpen op zijn eigen 
nationale markt en wil weer naar de precoronamarkten. 
Met name onze noorderburen zijn daarbij – doordat ze op 
dezelfde markten mikken – voor ons te duchten concur-
renten. Reken daarbij de impact van de brexit, waar de 
waarschijnlijkheid dat we afstevenen op een no-deal-
brexit met de dag toeneemt, en dan weet je dat er ook de 
komende jaren nog nood zal zijn aan extra inspanningen 
én middelen. 
Twee: voor onze sector moeten de middelen prioritair 
ingezet worden op onze thuismarkt, dus de interne Euro-
pese markt. Immers, meer dan 85% van onze producten 
wordt naar de ons omringende landen of de rest van  
de EU-lidstaten (inclusief het Verenigd Koninkrijk)  
geëxporteerd. Daar ligt voor ons dus het zwaartepunt. 
Drie: de beschikbare middelen moeten efficiënt worden 
ingezet. Dat vergt coördinatie en afstemming binnen de 
keten, tussen beleidsniveaus en ook binnen Vlaanderen. 
Daarom vragen we de oprichting van een Vlaamse export-
cel Agrofood onder leiding van VLAM en een nog betere 
samenwerking tussen VLAM en FIT. Ten slotte heb ik ook 
gevraagd dat Vlaanderen zou voorzien in exportkrediet-
verzekeringen en exportwaarborgen, zodat bedrijven zich 
kunnen wapenen tegen exportrisico’s.

voorzitter@boerenbond.be 

“Het is van het grootste belang  
om onze export in postcoronatijd 
opnieuw op de rails te krijgen.”

Van de week

Bedjes spreiden  
op de boerderij
Verbredingsactiviteiten zijn niet voor elk landbouwbedrijf een goede 
aanvulling, maar voor sommige landbouwers kan het een interessante 
manier zijn om meerwaarde te creëren. Belevingsvolle dichtbij
vakanties zitten vandaag in de lift en hoevetoerisme kan hier een 
graantje van meepikken. Maar kan je zomaar bedjes spreiden op de 
boerderij en brengt het ook wat op?

Nele Kempeneers / Illustratie: Joris Snaet

Land- en tuinbouwers gaan 
steeds op zoek naar creatieve 
manieren om hun bedrijfs-

structuur aan te passen aan de markt-
vraag. Sommigen gaan voor schaalver-
groting en specialisatie, anderen 
kiezen voor een gemengd bedrijf of de 
combinatie met verbreding. Wat werkt 
voor jou is de goede keuze. Ga je voor 
verbreding, dan is het aanbieden van 
boerderijvakanties misschien wel het 
overwegen waard. Onder andere door 

de coronamaatregelen kijken meer en 
meer gezinnen niet meer ver buiten de 
landsgrenzen wanneer ze hun zomer-
vakantie plannen. Belevingsvolle 
dichtbijvakanties zijn populairder dan 
ooit, en ook hoevetoerisme past in dat 
plaatje. Zit je al een tijdje met het idee 
om gasten te ontvangen op je land-
bouwbedrijf? Dan is deze zomer 
 misschien het ideale moment om je 
plannen in realiteit te om te zetten. 
Maar tussen droom en realiteit staan 

praktische bezwaren. Het PDPO-pro-
ject ‘Toerismeboeren’ is een samen-
werking van het Innovatiesteunpunt 
van Boerenbond, Toerisme Oost-
Vlaanderen en het Plattelandscentrum 
Meetjesland en biedt een antwoord op 
heel wat vragen die je je als land- en 
tuinbouwer stelt wanneer je met logies 
wil starten. In dit artikel gaan we  
dieper in op enkele interessante aspec-
ten uit de brochure. 

#Boerentrots op vakantie
Steeds meer mensen wonen in een stad 
en kunnen de voeling met het platte-
land kwijtraken. Veel van deze mensen 
zijn zich hiervan bewust en zoeken de 
natuur vaker op. Er is dan ook nood 
aan educatie en sensibilisering rond 
het platteland, zowel bij volwassenen 
als bij kinderen. Maar ook de land- en 
tuinbouwsector heeft er heel wat  ->
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bij te winnen, want het is een mooie 
manier om mensen van buiten de sec-
tor #boerentrots te maken! Bovendien 
kan het extra inkomsten opleveren. 
Maar om zijn potentieel te verwezen-
lijken, is het belangrijk dat hoevetoe-
risme een unieke totaalbeleving vormt. 
Het is dan ook belangrijk dat het agra-
rische bedrijf en de omgeving centraal 
staan en het verhaal van de uitbaters, 
het bedrijf en de producten wordt 
gedeeld. Helemaal mooi is het wanneer 
je werkt met een authentiek totaalcon-
cept van slapen, voedsel, omgeving en 
activiteiten op maat van het bedrijf en 
de omgeving. 

Blijf bij je leest
Stel, je bent helemaal gewonnen voor 
het idee om logies uit te baten op je 
bedrijf en wil zo snel mogelijk van start 
gaan. Wat nu? Denk een concept uit 
dat bij jou en je landbouwbedrijf past. 
Je hebt een unieke troef in handen 
waarmee je je kan onderscheiden van 
andere logies die in de regio aangebo-
den worden: een authentiek kader en 
een hoge belevingswaarde. Het is zeker 
een meerwaarde om naast je logies een 
aantal activiteiten aan te bieden die de 
bezoekers een inkijk geven in je bedrijf 
en die de troeven van het platteland 
uitspelen. Wees echter voorzichtig en 
ga hier niet te ver in. Zoek activiteiten 
die aansluiten op de bezigheden op het 
bedrijf zoals het voederen van de die-
ren of bied activiteiten aan die de 
natuurlijke omgeving versterken, zoals 
een wandeling door de boomgaard of 
een uitgestippeld traject met korte 
opdrachten op de boerderij zelf. 

Logies binnen bestaande 
bebouwing
Is jouw land- of tuinbouwbedrijf gele-
gen in (landschappelijk waardevol) 
agrarisch gebied? Dan heb je meer 
mogelijkheden voor toeristische ver-
breding dan in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied. De gronden voorbehouden 
voor agrarische activiteiten worden 

door heel wat regelgeving beschermd 
tegen verstedelijking en vertuining. 
Hierdoor worden alle aanvragen voor 
bijkomende bebouwing, verharding of 
functiewijzigingen gecontroleerd. En 
om onze schaarse natuur te bescher-
men, gelden nog strengere regels. 
Daarnaast hangt veel af van het type 
logies en de locatie ervan. Kies je voor 
logies binnen een bestaande bebou-
wing die niet meer gebruikt wordt voor 
land- en tuinbouwactiviteiten, dan kan 
je maximaal 8 verblijfsgelegenheden  
en 32 personen huisvesten in kamers 
of vakantiewoningen. In dat geval moet 
je een omgevingsaanvraag doen voor 
de functieverandering en moet je voor-
afgaand advies vragen en je project 
aftoetsen bij Toerisme Vlaanderen en 
het departement Landbouw en Visse-
rij. De toeristische activiteit moet in elk 
geval ondergeschikt blijven aan het 
land- of tuinbouwbedrijf en maximaal 
40% van het totale gebouwenvolume 
mag voor toerisme gebruikt worden. 
Ook moet je opletten met het aanbie-
den van maaltijden: dit mag enkel voor 
gasten, je mag dus geen restaurant of 
café uitbaten.  

Tijdelijk gebruik
Denk je erover om geen gastenkamers 
uit te baten maar te werken met ver-
plaatsbare constructies of de functie 

van een gebouw slechts voor een 
bepaalde periode te wijzigen, dan gaat 
het om tijdelijk gebruik. Dit kan maxi-
maal voor 4 x 30 aaneengesloten dagen 
en de constructies mogen de agrari-
sche functie niet in het gedrang bren-
gen. Ze mogen ook geen blijvende 
impact hebben op het terrein. Voldoe je 
hieraan, dan heb je geen omgevings-
vergunning nodig maar je brengt best 
wel je gemeente op de hoogte. Binnen 
ruimtelijk kwetsbaar gebied is tijdelijk 
gebruik niet mogelijk, met uitzonde-
ring van recreatie- en parkgebied. Een 
nieuwbouw optrekken in functie van 
hoevetoerisme kan in principe niet. 
Wat wel kan, is verbredingsactiviteiten 
onderbrengen in een nieuwbouw die 
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor 
agrarische activiteiten.

Logiesdecreet
Vergeet ook niet dat je rekening moet 
houden met het logiesdecreet. Dit 
zorgt ervoor dat de veiligheid en basis-
kwaliteit gegarandeerd kunnen wor-
den. Het decreet is van kracht op alle 
mogelijke uitbatingen van zodra deze 
tegen betaling aangeboden worden op 
de toeristische markt, dus ook voor tij-
delijke of pop-upconcepten. Het 
logiesdecreet bevat een aantal basis-
voorwaarden in verband met (brand-)
veiligheid, verzekering en hygiëne, 

aangevuld met een aantal openings- 
en uitbatingsvoorwaarden per type 
logies. Het decreet maakt een onder-
scheid tussen ‘kamergebonden’ en ‘ter-
reingebonden’ logies. Voor elk van deze 
types zijn er regels voor wat opper-
vlakte, aantal plaatsen, basiscomfort, 
sanitaire voorzieningen en nutsvoor-
zieningen betreft. Bij terreingebonden 
logies (tentenweide, toeristische kam-
peerplaats of camperplaats) heb je een 
attest nodig vanuit de dienst Omge-
ving van je gemeente. Er zijn echter wel 
uitzonderingen. Zo is het decreet niet 
van toepassing wanneer je je terreinen 
gedurende maximaal 75 kalenderdagen 
per jaar ter beschikking stelt aan groe-
pen van kampeerders die onder toe-
zicht staan van een of meer begelei-
ders. Het verhuren van een terrein aan 
jeugdbewegingen kan dus voor maxi-
maal 75 dagen, zo blijf je ook onder de 
90 dagen die je maximaal mag verhu-
ren om je betalingsrechten voor het 
perceel niet te verliezen.

Geld in het laatje?
Hoeveel de gasten zullen betalen voor 
hun verblijf is de eerste factor die je 
inkomen bepaalt. Ofwel vraag je steeds 
een vaste prijs, ofwel laat je de prijs 
variëren met de duur en datum van het 
verblijf. Beide formules hebben hun 
voor- en nadelen. Een tweede factor 
die je inkomen bepaalt, is de bezet-
tingsgraad. Hoe unieker en belevings-
voller je logies, hoe populairder en hoe 
hoger je in principe de prijs kan zetten. 
Je zal een evenwicht moeten vinden 
tussen de verschillende factoren van 
prijszetting en bezettingsgraad. 
Bedenk ook dat je de tijdsbesteding 
voor het hoevetoerisme nog zal moeten 
combineren met andere werkzaamhe-
den op je bedrijf. Aan andere kant moet 
je natuurlijk rekening houden met de 
vaste en variabele kosten van je logies. 
Vergeet ook zeker niet dat er subsidies 
zijn die interessant kunnen zijn, zoals 
het VLIF en subsidies voor plattelands-
ontwikkeling. 

Patrick Pasgang
innovatieconsulent Afzet, verbreding, korte keten 
& nieuwe businessmodellen
patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be

Wat moet je doen?
Kies je voor kamergebonden logies 
(ingerichte tenten, mobiele units) 
en bied je deze maximaal 4 x 30 
dagen per jaar aan, dan heb je geen 
omgevingsvergunning nodig. Ook je 
betalingsrechten voor het perceel 
komen niet in het gedrang als je het 
verhuur beperkt tot maximaal 90 da-
gen. Het is wel aangeraden om dit bij 
de gemeente te melden. Vergeet ook 
niet om een attest voor brandveilig-
heid aan te vragen en je te registreren 
via www.toerismevlaanderen.be. Als 
je tijdelijke of mobiele logies wil aan-
bieden op je bedrijf maar niet zelf wil 
investeren, dan zijn er verschillende 
partijen waarmee je kan samenwer-
ken. Denk eventueel aan eventbe-
drijven die tijdelijke accommodatie 
(bijvoorbeeld sanitair) voorzien op 
festivals en die nu alternatieve klan-
ten zoeken voor de zomer.

Vergeet je niet te 
registreren bij Toerisme 
Vlaanderen.

Van de week

Zeg het voort
De mogelijkheden van hoevetoerisme 
zijn eindeloos en er zijn al heel wat goede 
voorbeelden. Doe dus zeker inspiratie bij 
collega-landbouwers op over wat je wel 
of niet wil. Zo kan je bijvoorbeeld slapen 
in een kalverhutje bij Loei Dolle Pret in 
Herenthout, een nachtje doorbrengen in 
een omgebouwde beestenwagen bij 
Slaapboerke in Poederlee of helemaal  
tot rust komen in d’Yzerpasserelle in 
Beveren-IJzer. Denk een concept uit dat 
uniek is en bij jouw bedrijf, locatie en 
persoonlijkheid past. Maar je concept 
mag nog zo mooi zijn, als je geen gasten 
kan bereiken sta je nergens. Zet dus 
zeker in op marketing en promotie.  
Een eigen website is zo goed als een 
must, net als actief zijn op sociale media. 
Gelukkig kan je er tegenwoordig heel 
gemakkelijk mee aan de slag. Maak ook 
gebruik van de bestaande fora. Logeren 
in Vlaanderen Vakantieland biedt een 
uniek aanbod aan alle logiesuitbaters en 
je kan er onder bepaalde voorwaarden 
tot eind dit jaar gratis adverteren. Nog 
een zeer interessante site om je tijdelijke 
logies te promoten is www.campspace.
com. Verhuur je een weide voor een 
jeugdkamp? Meld je dan zeker aan op 
www.SOSzomerkamp.be!

Wat met corona?
Sinds 8 juni mogen alle logiesvormen 
(hotels, B&B’s, campings, vakantiewo-
ningen ...) terug open, maar  er zijn heel 
wat veiligheidsregels waarmee je reke-
ning moet houden. De meest actuele 
informatie en veiligheidsprotocollen in 
verband met maatregelen tegen het 
coronavirus voor de toeristische sector 
vind je op de website www.toerisme-
vlaanderen.be.  n

Dit artikel werd geschreven op basis  
van de brochure ‘Toerismeboeren’ van 
Innovatiesteunpunt, Toerisme Oost-
Vlaanderen en het Plattelandscentrum 
Meetjesland. Je kan de volledige 
 brochure doorlezen via www.toerisme-
boeren.be
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