
2 | 25 juni 2021

Op 24 en 25 juni (vandaag dus) onderhandelden de Europese Raad, Commissie en Parlement, de Europese 
drievuldigheid bij wijze van spreken, in een zogenoemde triloog over het toekomstig Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Vrijdag 25 juni 2021 kan dus een superdag of een ware baaldag worden. Begin volgende 
week zouden de Europese landbouwministers het triloog-akkoord dan nog moeten bekrachtigen om de ti-
ming voor de uitrol van een nieuw GLB te kunnen waarmaken. Het traject dat gereden werd sinds de lance-
ring van de eerste documenten over het nieuwe GLB, in de zomer van 2018 (!), verliep over hobbelige paden 
en dat is nog zacht uitgedrukt. Een cruciale factor daarbij was de felle discussie over het Meerjarig Finan-
cieel Kader, de meerjarenbegroting van de EU, waarmee onder meer ook het landbouwbeleid gefinancierd 
wordt. U herinnert zich misschien nog onze protestactie daarover in februari 2020, net voor de uitbraak van 
de coronapandemie. Die begrotingszitting draaide toen uit op een sisser en ze werd pas op 21 juli 2020 met 

succes afgerond. Dat vertraagde meteen ook het ganse proces rond de hervormingen van het GLB, dat eigenlijk begin dit jaar van 
start had moeten gaan. Omwille van de uitblijvende akkoorden over de financiering werden 2021 en 2022 overgangsjaren voor het 
GLB en blijven we doorgaan binnen het bestaande kader. Het is nu echter wel de vaste intentie van de Europese instellingen om 
op 1 januari 2023 van start te gaan met een herwerkt GLB en met een lager landbouwbudget. Het voorbije jaar kwam ook de Green 
Deal uit het brein van Europees Commissaris Timmermans gerold en dat zullen we ook geweten hebben. De gevolgen ervan zullen 
hoe dan ook doorwegen op het economisch rendement in de brede landbouwsector, vandaar dat er ook uit alle hoeken geschoten 
werd op de zeer eenzijdige benadering van het groenere Europa van morgen zoals Timmermans het zag. Des te pijnlijker werd het 
toen bleek dat bezwarende rapporten over het geesteskindje van Timmermans achtergehouden worden en die pas na de politieke 
akkoorden van eind deze maand zouden publiek gemaakt worden. 

Dat herwerkte GLB zal in de verschillende lidstaten door het werken met eigen strategische plannen andere koek worden bij ons 
dan bij onze buren. Elke lidstaat zal eigen accenten leggen in het nieuwe GLB en bij ons zal dat ook te zien zijn in de Vlaamse en 
Waalse strategische plannen. Onvoorwaardelijke Europese betalingen aan landbouwers zullen er steeds minder zijn, om niet te 
zeggen dat zowat alle steun onder voorwaarden zal gesteld worden. De eerste pijler, de rechtstreekse betalingen, worden nog 
meer onderhevig aan vergroeningsmaatregelen dan vandaag al het geval is. Ruim 20% van de directe steun zal afhankelijk worden 
van extra inspanningen voor natuur en milieu. Dat is één van de redenen waarom wij vanuit het Algemeen Boerensyndicaat van 
mening zijn dat bijvoorbeeld gekoppelde steun voor zoogkoeien moet behouden blijven, al zal er wel een andere naam moeten 
op gekleefd worden. Er zullen wel wat inspanningen gevraagd worden bij het graslandbeheer om de volle pot te kunnen blijven 
ontvangen. Daarnaast zal het erop aan komen om ook alle andere eco-regelingen in de eerste pijler goed te analyseren om via dit 
kanaal maximaal in te spelen op de verwachtingen die via het hertekende Europese landbouwbeleid bij ons gelegd worden en daar 
ook een faire vergoeding voor te krijgen. Onrechtstreeks, via het GLB post 2022, zal de groenere maatschappelijke visie steeds 
meer haar stempel drukken op onze activiteiten die ondersteund worden door het GLB. Dat zullen we ongetwijfeld ook merken bij 
het uittekenen van de initiatieven die onder de tweede pijler vallen (VLIF, beheersovereenkomsten,…).We kunnen daarbij en voor-
afgaand aan de definitieve beslissingen over het GLB inzetten op keiharde oppositie, met het risico finaal verweesd achterblijven. 
Of we kunnen daarbij kiezen voor de constructieve weg en zelf met voorstellen op de proppen komen, waarbij onze belangen als 
boer en tuinder uiteraard niet overboord gegooid worden. Door voor de tweede weg te kiezen kunnen we mee bepalen waar de 
broodnodige Europese steun terecht komt en zijn we ook zeker dat die middelen goed besteedt zullen worden.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @  voorzitter@absvzw.be |  @hendrikABS
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