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WORD LANDGENOOT
De Landgenoten kopen landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren.
Word ook Landgenoot en maak duurzame landbouw samen met ons
mogelijk. Koop een aandeel of doe een gift.

www.delandgenoten.be
Stichting en Coöperatie

Waarom?

Wat krijgt de boer?

- omdat bioboeren de kans moeten
krijgen een bedrijf op te starten of uit
te breiden, zonder zichzelf in te grote
schulden te steken.
- omdat het opbouwen van een
vruchtbare bodem vele jaren energie
vergt. Die investering mag niet verloren
gaan bij het aflopen van een pacht of bij
de verkoop van een grond.
- omdat een ecologische landbouw vele
voordelen biedt aan de hele maatschappij.
Hoe groter het areaal biolandbouw, hoe
beter.
- omdat een lokaal georiënteerd bedrijf
met een korteketenverkoop economisch
en sociaal duurzaam is en een hechte
gemeenschap oplevert.

Een boer die wilt werken op landbouwgrond
van De Landgenoten, moet aantonen dat
hij over de nodige kennis beschikt, van
teelt en bedrijfsvoering. Van een boer
wordt ook verwacht dat hij gecertificeerd
biologisch werkt en zijn afzet zoveel
mogelijk lokaal organiseert.

Hoe werkt het?
De coöperatie spoort burgers aan om
een of meerdere aandelen te kopen
en zo aandeelhouder te worden. De
stichting verwerft schenkingsgeld. Met
de bijeen gebrachte middelen kopen De
Landgenoten landbouwgrond aan. Met de
boer sluiten ze een erfpachtcontract af. De
grond blijft in het bezit van de coöperatie
en de stichting.

Meer weten?
Op
www.delandgenoten.be
vind
je
gedetailleerde informatie over de werking
van De Landgenoten en ontdek je concrete
projecten van de Landgenoten. Contacteer
ons via contact@delandgenoten.be of
03 286 92 77.

De boer krijgt de zekerheid dat hij tot zijn
pensioenleeftijd de betreffende percelen
kan bewerken. Zo krijgt hij de kans om een
duurzaam bedrijf uit te bouwen, dat hem
een eerlijk loon oplevert. Na afloop kan hij
een vruchtbare bodem doorgeven aan de
volgende generatie.

Mee doen?
Via de website kan je je inschrijven op
aandelen en aandeelhouder worden van
de coöperatie.
Wil je liever een bedrag schenken, dan is
jouw gift vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar
dankzij de steun van het Fonds PiAntro.
Dit Fonds wordt beheerd door de Koning
Boudewijnstichting (KBS). Storten kan op
rekening IBAN BE10 0000 0000 0404 van
de KBS (BIC BPOBEB1) met gestructureerde
mededeling 182/0460/00185.
Voor een bedrag kleiner dan 40 euro of
zonder fiscaal attest, mag je je bijdrage
overmaken op rekening BE02 5230
8068 1140 op naam van Stichting De
Landgenoten.
Hartelijk dank!
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