
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

 

1. Naam van uw organisatie  

Boerenbond vzw 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

Bedrijfsleven 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? | → Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. | → Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
Binnen de landbouwsector en Boerenbond wordt gewerkt aan nagenoeg alle SDG´s. Bijvoorbeeld:  

• Boerenbond zet o.a. via Innovatie in op haalbare oplossingen voor de uitdagingen van vandaag 
en morgen, bijvoorbeeld: 

o SDG 3. Goede gezondheid en welzijn: Farmwell, Veiligheidsscan 
o SDG 6. Schoon water: Irricoli, Waterscan 
o SDG 7. Betaalbare en duurzame energie: HyPErFarm, ECCO, ICaRE4Farms, Energieloket 
o SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie: ZeroW, DairySUST, Hup hub Brussel, 

Fyteauscan 
o SDG 13. Klimaatactie: Carbon Farming, Happy CliMi, Klimrek, Klimaatscan 
o SDG 15. Leven op het land: FABulous farmers 

• Boerennatuur vzw dat met steun van Boerenbond en de Vlaamse overheid werd opgericht 
o SDG´s: 6. Schoon water, 13. Klimaatactie, 15. Leven op het land, … 

• Boerenbond is mede-initiatiefnemer in de oprichting van Boeren op een Kruispunt, Preventagri, 
Steunpunt Groene Zorg, … 

o SDG´s: 1. Geen armoede, 3. Goede gezondheid en welzijn, 8. Waardig werk en 
economische groei, … 

• Duurzame soja. Voor de Belgische landbouwsector is het belangrijk om te benadrukken dat de 
Belgische mengvoederindustrie al lang inzet op de aankoop van duurzame soja die niet in 
verband wordt gebracht met ontbossing. België behoort daarmee binnen Europa samen met 
Noorwegen, Nederland en Zweden bij de koplopers. Zie European Soy Monitor. Dit wordt ook 
erkend in kader van Amsterdam Declaration Partnerships.  

o SDG´s: 2. Geen honger, 12. Verantwoorde consumptie en productie, 13. Klimaatactie, 
15. Leven op het land, … 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? | → Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  

• Europa (en België) hebben voor elke bedrijfsvorm de strengste duurzaamheidseisen ter wereld 
wat betreft voedselproductie. De Belgische landbouwsector deed en doet met resultaat 
inspanningen op het gebied van emissies, antibiotica, dierenwelzijn, … Deze dynamiek van 
verduurzaming dient erkend en in beeld gebracht te worden. Ook dient een kader gecreëerd te 
worden waarmee ondernemers verdere verwachtingen en opportuniteiten rond duurzaamheid 
in hun bedrijfsmodel kunnen opnemen en dienen innovaties hieromtrent te worden 
ondersteund. Dit moet bijdragen aan een correcte prijs voor land- en tuinbouwproducten. Een 
correct inkomen is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het verder verduurzamen van 

https://www.boerenbond.be/domein/innovatie
https://www.boerenbond.be/projecten/farmwell
https://www.boerenbond.be/ledenvoordelen/veiligheidsscan
https://www.boerenbond.be/projecten/irricoli
https://www.boerenbond.be/diensten/waterscan
https://www.boerenbond.be/projecten/hyperfarm
https://www.boerenbond.be/projecten/ecco-creating-new-local-energy-community-co-operatives
https://www.boerenbond.be/projecten/icare4farms
https://www.boerenbond.be/energieloket
https://www.boerenbond.be/projecten/zerow
https://www.boerenbond.be/projecten/dairysust
https://www.boerenbond.be/projecten/hup-hub-brussel
https://www.boerenbond.be/opleidingen/online-fytobijscholing-fyteauscan-voor-jouw-bedrijf
https://www.boerenbond.be/projecten/carbon-farming
https://www.boerenbond.be/projecten/happy-climi
https://www.boerenbond.be/projecten/klimrek
https://www.boerenbond.be/diensten/klimaatscan
https://www.boerenbond.be/projecten/fabulous-farmers
https://www.boerennatuur.be/
https://www.boerenopeenkruispunt.be/
https://www.preventagri.vlaanderen/nl/home
https://groenezorg.be/
https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2020/05/IDH-European-Soy-Monitor-v2.pdf
https://ad-partnership.org/signatory-countries/belgium/


de voedselproductie, op welke wijze een bedrijf ook produceert. Alleen zo kan de landbouwer 
blijven investeren in dierenwelzijn, klimaat, milieu, ...  

• De landbouwsector is zeer divers. Hierdoor zijn de nodige kruisbestuivingen mogelijk en 
kunnen innovaties gevonden worden. Verschillende bedrijfsvormen en onderlinge 
wisselwerkingen zijn noodzakelijke voor verdere verduurzaming van de sector. 

• De landbouwsector speelt een strategische rol in België aangezien ze de eerste schakel van de 
economisch en maatschappelijk zeer belangrijke agrovoedingsketen is. De uitdagingen in deze 
keten zijn groot en divers, waardoor ze samen en ketenbreed moeten worden vastgepakt. 
Dat betekent dat alle partners binnen de keten mee de uitdagingen moeten opnemen en niet 
mogen afwentelen op de land- en tuinbouwsector alleen. In de keten is nood aan afnemers die 
zelf mee de (financiële) risico´s dragen, bijdragen aan de omkadering van de productie en 
meerkosten en meerwaarde correct aan de landbouwer vergoeden.  

• Gezond voedsel dat duurzaam geproduceerd wordt door de Belgische landbouwsector moet 
in een gezond eet- en leefpatroon geconsumeerd worden. Hierbij dient te worden 
gesensibiliseerd over de weg die voedsel aflegt tot op het bord, waarbij correcte, Belgische 
cijfers de basis vormen. Er is aandacht en erkenning voor de eigen voedingswaarde van elk 
plantaardig en dierlijk voedingsproduct bij de promotie van een evenwichtig, gezond en 
duurzaam voedingspatroon, gebaseerd op wetenschappelijke informatie. 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? | → In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

• Eerlijke prijs voor voeding voor de voedselproducent met tegelijkertijd een sociaal systeem om 
voeding betaalbaar te houden voor de meest kwetsbare consumenten.  

• Voor de eerlijke prijs voor voeding voor de voedselproducent dienen prijsafspraken binnen de 
keten gemaakt te mogen worden, wat aanpassingen vraagt in de mededingingswetgeving. 

• Daarnaast dient een werkelijke level playing field te bestaan tussen geïmporteerde voeding en 
voeding dat in Europa onder zeer strenge duurzaamheidseisen wordt geproduceerd. Voor 
voedsel dat buiten Europa onder minder duurzame productieomstandigheden wordt 
geproduceerd dan in Europa verplicht is, moet aan de grens een soort van grensheffing kunnen 
opgelegd worden (naar analogie van het CBAM) dat WTO-conform is. 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

• Waardering voor de duurzame voedselproductie in België, die immers bij de duurzaamste ter 
wereld behoort en erkenning dat de verduurzaming van het voedselsysteem continue lopende 
is. 

• Vraag naar systeemaanpassing met betrekking tot eerlijke prijs voor de voedselproducent 
omdat alleen op die manier een continue verdere verduurzaming te realiseren is. 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

Een belangrijk obstakel bij het integreren van duurzameontwikkelingsdoelstellingen is dat niet alle 
dimensies van duurzaamheid (people, plant, profit, peace, partnership) evenveel aandacht krijgen. Zo 
moet er ook voldoende aandacht gaan naar een gedegen landbouwinkomensvorming als onderdeel 
van een duurzame voedselproductie. Het voldoen aan diverse sociale en milieutechnische 
duurzaamheidsaspecten heeft een kostprijs. Voor de landbouwsector moeten voldoende garanties zijn 
om dit te kunnen doorrekenen in de prijs van producten, zo niet, wordt de huidige systeemfout 
vergroot. 

 
8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

 


