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De Europese land- en tuinbouwers kennen het drieletterwoord GLB intussen allemaal en ze weten als geen 
ander hoe belangrijk het is om hun bedrijf goed te kunnen runnen. Voor veel buitenstaanders staat het GLB, het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, per definitie gelijk aan het begrip “subsidie”, waarbij steevast gewezen 
wordt op de grote geldstroom die vanuit de Europese kas naar onze sectoren stroomt. Het wordt ook in de 
toekomst een hele uitdaging om aan de modale Europese burger uit te leggen hoe dat GLB in elkaar steekt en 
vanwaar die Europese middelen komen. Jan Modaal weet blijkbaar niet dat de Europese Unie de financiering 
van het landbouwbeleid al sinds jaar en dag helemaal naar zich toe getrokken heeft en dat daardoor 38% van 
het Europees budget naar de ondersteuning van landbouwactiviteiten gaat. Volgens de Europese kalender 
zou er in 2020 een nieuw GLB moeten operationeel worden en de Europese Commissie startte daarvoor op 

2 februari een publieke consultatie om te weten te komen hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de 
doelstellingen van het landbouwbeleid, de directe steun, de generatiewissel, duurzaamheid in de landbouw… De antwoorden op deze 
vragen zullen het Europese landbouwbeleid na 2020 mee helpen vormgeven. Dit lijkt nog veraf, maar de voorbereidingen beginnen 
weldegelijk nu al. Het Europese landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid omvat heel veel verschillende steunmaatregelen, denk 
maar aan de directe inkomenssteun, de zoogkoeienpremie, investeringssteun, agromilieumaatregelen, bedrijfsadviesdiensten, marktin-
terventie, crisismaatregelen… Daarnaast zit nu reeds een belangrijk luik vergroening en biodiversiteit ingebouwd in het GLB en het ziet 
er naar uit dat dat luik niet meer verdwijnt uit het GLB, integendeel zelfs. Door te antwoorden op de vragen, kan u mee vorm geven aan 
het toekomstige beleid. Zeker invullen dus!
Er liggen namelijk nogal wat kapers op de kust om, nog meer dan vandaag het geval is, financiële middelen door te schuiven van pijler 
I (directe inkomenssteun) naar pijler II (met het plattelandsontwikkelingsprogramma, waaronder onder andere ook het VLIF zit). In een 
aantal lidstaten is de discussie volop aan de gang of zijn er reeds zeer uitgesproken standpunten ingenomen door ngo’s, wetenschap-
pers en onderzoekers, met uiteraard zeer uiteenlopende visies. Daarbij schuwt men de controverse niet. Vanuit de Europese milieubewe-
ging wordt gewag gemaakt van meer inzetten op het verhogen van de biodiversiteit en meer balans tussen productie en omgeving. De 
Nederlandse (wetenschappers)visie gaat in de richting van vijf pijlers waarbij onder meer de drie elementen van duurzaamheid (sociaal, 
milieu, economisch) van belang zijn voor de eerste drie pijlers: één voor inkomenssteun en risicobeheer om de voedselzekerheid te 
garanderen, één voor maatschappijvraagstukken en ecosysteemdiensten die alleen in een perfecte markt tot stand komen, en één voor 
plattelandsontwikkeling om innovatie en de levenskwaliteit op het platteland te bevorderen. Deze pijlers zijn daarbij, net als vandaag, 
grotendeels gericht op de productie van voedsel en grondstoffen en voedselverwerking. Een vierde pijler zou gericht zijn op consu-
menten, retailers en de voedselindustrie om iedereen gezonder en klimaatvriendelijker te laten eten en de vijfde pijler zou betrekking 
hebben op monitoring en onderzoek. Het is maar één van de circulerende visies en er zal ook in Vlaanderen nog een hartig woordje 
gediscussieerd worden over het GLB 2020. Ook de SALV zal er een advies over formuleren. Met het ABS kijken we alvast uit naar een 
werkbaar en economisch geïnspireerd GLB 2020.
Of dat nieuw GLB, mogelijk een nieuw landbouw- én voedselbeleid, zal leiden tot iets hogere voedselprijzen, daar zijn de meningen over 
verdeeld. Die hogere prijzen zijn wel degelijk nodig om duurzame voedselketens te ontwikkelen waarin de consument de werkelijke prijs 
voor voedsel betaalt en ook de boeren hun boterham goed kunnen verdienen door een eerlijker verdeling van de marges in de keten. 
Laat uw stem alvast horen en neem ook deel aan de enquête die loopt tot en met 2 mei 2017. Op onze website vind je rechtstreekse 
link naar de enquête.
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