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PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN  

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID,  

LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 
 

Dinsdag 21 februari2012 
 

 

 

Vlaams minister-president Peeters tekent krijtlijnen uit voor  

Vlaams wijnbouwbeleid 
 

De Vlaamse wijnbouw ondergaat een positieve ontwikkeling, het aantal wijnbouwers groeit jaar 

na jaar, en ook het economisch belang blijft elk jaar stijgen. Minister-president Peeters kondigde in 

zijn Beleidsbrief 2012 dan ook aan een Vlaams wijnbouwbeleid te willen uittekenen, in nauw 

overleg met de sector. Daarom nam minister-president Peeters, tevens Minister van Landbouw, 

het initiatief om vandaag voor het eerst een Ronde Tafel Wijnbouw te organiseren, dit vormt een 

startpunt in de uitbouw van het Vlaams wijnbouwbeleid. 
 

“De Vlaamse wijnbouw is een sector met toekomst. Het enthousiasme bij de sector, de provinciale 

en de Vlaamse overheid is groot om een krachtig wijnbouwbeleid uit te bouwen in Vlaanderen. 

Met de maatregelen die op deze eerste Ronde Tafel Wijnbouw in Vlaanderen tussen de overheid en 

de sector werden afgesproken, moet er vol enthousiasme verder getimmerd worden aan de 

toekomst van deze nieuwe, maar zeer veelbelovende tak van de Vlaamse land- en tuinbouw”, 

aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. 
 

 

Tijdens deze eerste Ronde Tafel Wijnbouw ging Vlaams minister-president Peeters samen met de 

aanwezigen uit de wijnbouwsector dieper in op de vele opportuniteiten voor de wijnbouw in 

Vlaanderen. Tijdens deze Ronde Tafel Wijnbouw werden enkele zeer concrete maatregelen 

afgesproken: 

 
 

Om het praktijkonderzoek in de sector te bevorderen, werd zopas een werkgroep “druiventeelt” 

opgericht.  
 

“Deze werkgroep slaat een cruciale brug tussen de noden in de sector en de praktijkcentra. De 

werkgroep heeft als taak het onderzoek voor de druiventeelt in Vlaanderen te sturen. Dit gebeurt 

in nauw overleg met de provincies die sterk betrokken zijn bij het praktijkonderzoek. Er zal ook 

worden nagegaan hoe we de kennis van de wijnbouwers op de beste manier kunnen laten 

doorstromen binnen de sector”, aldus Vlaams minister-president Peeters. 
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Deze ochtend pleegde minister-president Peeters met de sector ook overleg om de 

promotiemogelijkheden voor onze Vlaamse wijn verder uit te bouwen.  

“De VLAM biedt hieromtrent verschillende mogelijkheden zoals hun werking rond streekproducten, 

het label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten voor wijnbouwers die hun wijn thuis vermarkten, of 

de mogelijkheid tot specifieke promotie voor een bepaald product. Deze instrumenten kunnen 

zeker een belangrijke rol spelen bij de verdere promotie van onze sterke Vlaamse wijnbouwsector”, 

aldus Vlaams minister-president Peeters. 

 

 

Minister-president Peeters gaf uiteraard ook toelichting bij wettelijke bepalingen, zowel op Europees 

als Vlaams niveau. Zo werd onlangs de Europese regelgeving over erkenningen, rond beschermde 

oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van  wijnen, aangepast. De omzetting in 

Vlaamse wetgeving hiervan werd zopas afgerond.  

“Ik wil benadrukken dat de bestaande erkende wijnen hun erkenning behouden. Voor deze 

bestaande erkenningen moesten voor eind 2011 de productdossiers ingediend worden bij de 

Europese Commissie, maar dit is voor al onze erkende beschermde oorsprongsbenamingen en 

geografische aanduidingen gebeurd”, aldus Vlaams minister-president Peeters. 

 

 

Er is ook een nieuwe Europese regelgeving op het vlak van biologische wijnen, die van kracht wordt 

vanaf de oogst 2012. Concreet zullen biologische wijntelers de mogelijkheid hebben om “biologische 

wijn” te vermelden op hun etiketten. Totnogtoe waren er enkel regels voor “wijn gemaakt van 

biologische druiven”, maar die dekten niet het volledige productieproces van druif tot wijn. 

“Door deze nieuwe regels zal de positie van Europese biowijnen op internationaal niveau versterkt 

worden, want een concurrentieel nadeel t.o.v. landen als Chili, Australië en Zuid-Afrika die hun wijn 

reeds mochten bestempelen als “biologische wijn” valt weg. Bovendien wordt biologische wijn voor 

de consumenten duidelijk herkenbaar”, geeft Vlaams minister-president Peeters aan. 

 

 

Een laatste thema dat werd besproken is de naschoolse vorming. Er bestaat een ruime waaier aan 

korte opleidingen, cursussen en stages. Deze vorming wordt gegeven door erkende vormingscentra 

en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. 

“Het minimumaantal deelnemers bedraagt normaal 10 personen voor dergelijke theoretische 

opleidingen. Voor een kleine sector als de wijnbouw is het echter niet evident om aan deze 

voorwaarden te voldoen. Ik ben daarom bereid een uitzondering toe te staan voor de sector en het 

minimumaantal op 6 te brengen”, besluit Vlaams minister-president Peeters. 
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Oprichting werkgroep “druiventeelt”  
 

Om het praktijkonderzoek binnen de Vlaamse wijnsector te bevorderen, werd zopas een werkgroep 

“druiventeelt” opgericht. Deze werkgroep wil een brug slaan tussen de noden in de sector en de 

praktijkcentra. Onder impuls van de werkgroep zal een waarnemings- en waarschuwingsnetwerk 

worden uitgebouwd, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch moet 

verminderd kunnen worden. Verder zal de werkgroep actief zijn rond bemesting en een aantal 

andere teelttechnische problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Wijnbouwers krijgen 

ook extra mogelijkheden om hun kennis te verhogen door het volgen van korte opleidingen en 

cursussen via de naschoolse vorming, die ondersteund wordt vanuit het Departement Landbouw en 

Visserij. 

 

 
Promotiemogelijkheden voor onze Vlaamse wijn 

 

Voor de Vlaamse wijnen kunnen wijnbouwers onder andere promotie voeren via de VLAM werking 

rond streekproducten. Het Vlaamse label streekproduct.be van VLAM staat dan ook open voor 

individuele wijnbouwers.  

Voor de wijnbouwers die hun wijn zelf vermarkten via thuisverkoop, is er ook de mogelijkheid om het 

label Erkend Verkooppunt Hoeveproducten bij VLAM aan te vragen. Ook hier zijn er al enkele 

producenten die dit hebben aangevraagd. 

VLAM voert ook specifieke promotie voor een bepaalde producten zoals bijvoorbeeld voor melk. De 

sector kan hier zelf over beslissen, en is dan ook verantwoordelijk voor het vastleggen van de hoogte 

van de bijdragen en de manier van innen. Hierdoor kunnen ze bepalend zijn voor de verdere 

promotionele aanpak. 

 

 
Regelgeving rond beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen  
 

Dit besluit is er gekomen nadat de Europese regelgeving over de erkenningen van kwalitatieve 

wijnen onlangs werd aangepast. In het verleden konden de lidstaten zelf de erkenningen toekennen. 

Vanaf 2012 zal de Europese Commissie echter de erkenningen toekennen. 
 

Dit besluit legt vast hoe de aanmelding van nieuwe erkenningen in de toekomst zal gebeuren. 

Aanvragen voor de erkenning van Vlaamse wijnen zullen vanaf nu in twee stappen verlopen. In 

eerste instantie zal de Vlaamse overheid nagaan of het dossier, ingediend door de 

producentenorganisatie, volledig en ontvankelijk is. In tweede instantie wordt dit dossier dan 

overgemaakt aan de Europese Commissie, waarna zij voor een definitieve erkenning kan zorgen. 

Concreet kunnen toekomstige aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend 

worden.  
 

De bestaande erkende wijnen behouden hun erkenning. Voor deze bestaande erkenningen moesten 

voor eind 2011 de productdossiers ingediend worden bij de Europese Commissie, wat voor alle 

Vlaamse erkende beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen is gebeurd. De 

Europese Commissie zal op korte termijn de bestaande erkenningen beoordelen en goedkeuren. 
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Nieuwe regelgeving voor biologische wijn 
 

Door een aanpassing van de Europese regelgeving zal het binnenkort mogelijk worden voor 

wijnproducenten die hun wijn produceren volgens de methode van de biologische productie, om hun 

wijn te verkopen als “biologische wijn”. Tot op heden kon wijn enkel bestempeld worden als “wijn 

gemaakt van druiven uit de biologische landbouw”. Dat zorgde voor een concurrentienadeel ten 

aanzien van landen als de Verenigde Staten, Chili, Australië en Zuid-Afrika die hun wijn wel als 

biologische wijn mochten labelen. Daarnaast worden nog een aantal andere regels vastgelegd in de 

nieuwe wetgeving, met betrekking tot de toegestane procedés bij de bereiding van biologische wijn. 

 

 

Naschoolse vorming 

 

Een laatste thema dat aan bod kwam, is de naschoolse vorming. Er bestaat een ruime waaier aan 

korte opleidingen, cursussen en stages. Deze vorming wordt gegeven door erkende vormingscentra 

en wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid. 

 

Het minimumaantal deelnemers voor dergelijke theoretische opleidingen bedraagt normaal 10. Voor 

een kleine sector als de wijnbouw is het echter niet evident om aan deze voorwaarde te voldoen. 

Minister-president Peeters is daarom bereid een uitzondering toe te staan voor de sector en het 

minimumaantal op 6 te brengen. 
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DE WIJNBOUW IN VLAANDEREN: achtergrond 

 

De Vlaams wijnbouw is in beweging. Het aantal Vlaamse wijnbouwers groeit jaar na jaar en ook het 

economisch belang stijgt. Er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en het professionalisme neemt toe. 

Vlaanderen voldoet aan de voorwaarden om kwalitatieve wijnen te produceren, zowel klimatologisch  

alsook de bodem, ondergrond en waterhuishouding voldoen aan voorwaarden om wijn te 

produceren. Op sommige plaatsen wordt reeds lang wijn gemaakt, zo zijn er aanwijzingen van 

wijnbouw in Vlaanderen uit de 9e eeuw. De wijnbouw in Vlaanderen was op zijn hoogtepunt tussen 

de 13e en de 16e eeuw, maar is nadien bijna volledig verdwenen, voornamelijk door klimatologische 

en economische redenen. Nu is de wijnbouw in Vlaanderen echter weer aan een opmars bezig en 

kan deze uitgroeien tot een stevige tak binnen de Vlaamse land- en tuinbouw. 

 

De kwaliteit van de Vlaamse wijnen wordt erkend door de toekenning van beschermde 

oorsprongsbenamingen (BOB) en geografische aanduidingen (BGA) op Europees niveau. Sinds 1997 

zijn er 5 erkenningen in Vlaanderen, namelijk voor de Hagelandse wijn, de Haspengouwse wijn, de 

Heuvellandse wijn en de Vlaams mousserende kwaliteitswijn als beschermde oorsprongsbenaming, 

en de Vlaamse landwijn als geografische aanduiding.  

 

In Vlaanderen zijn momenteel een 60-tal producenten actief. 40 daarvan produceren wijn met een 

beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding. 

 
Naam regio BOB / BGA Aantal producenten Aantal ha productie 

Hagelandse wijn 
Tussen Aarschot – Tienen - 

Leuven 
BOB 15 +/- 11 ha +/- 40.600 l 

Haspengouwse wijn 

Tussen Hasselt, Sint-
Truiden, Herk-de-Stad, 

Herstappe en grens met 
Nederland 

BOB 8 +/- 25 ha +/- 61.500 l 

Vlaamse 
mousserende 
kwaliteitswijn 

Vlaanderen BOB 3 
Geen cijfers 
beschikbaar 

Geen cijfers 
beschikbaar 

Heuvellandse wijn 
9 gemeenten in het 

westen van België op de 
grens met Frankrijk 

BOB 4 +/- 8 ha +/- 28.600 l 

Vlaamse landwijn Vlaanderen BGA 10 +/- 12 ha +/- 59.600 l 
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Extra informatie omtrent de locatie van deze eerste Ronde Tafel Wijnbouw : Chardonnay Meerdael 

Chardonnay Meerdael is gelegen in Vaalbeek, in de buurt van Leuven, in het Heverleebos. Paul en An 

Vleminckx-Lefever zijn er in 1994 gestart met het aanplanten van 21.000 stokken Chardonnay. In de 

loop van de jaren werden de wijngaarden uitgebreid tot 60.000 wijnstokken. De wijngaarden beslaan 

in totaal 8 ha.  

Hun mousserende wijn “Chardonnay Meerdael Brut” wordt voor 100 % gemaakt van de Chardonnay. 

Ze produceren jaarlijks 40.000 à 60.000 flessen mousserende wijn. De planttechniek, snoeiwijze en 

verzorging van de wijngaard gebeuren volgens de laatste hoogtechnologische normen. De wijn is 

erkend als gecontroleerde oorsprongsbenaming: Vlaamse mousserende kwaliteitswijn.  

Een gecontroleerde oorsprongsbenaming biedt bescherming op Europees niveau en staat garant 

voor een hoogstaande, kwalitatieve wijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

Johan Verstrynge 

Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

GSM: 0499 94 96 00 

E-mail: Johan.verstrynge@lv.vlaanderen.be 

 

Algemene persinformatie: 

Koen Colpaert, persadviseur Vlaams minister-president Kris Peeters 

E-mail: koen.colpaert@vlaanderen.be   

Tel.: 02 552 60 66 
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