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Hoe dichter we bij de Franse presidentiële verkiezingen komen, hoe vaker ons televisiereportages gepresen-
teerd worden over het Franse platteland en zijn bewoners. En het beeld dat we te zien krijgen is niet echt mooi 
te noemen. De verhalen die gebracht worden zijn er van Franse boeren die liever vandaag nog dan morgen 
de ganse Europese sturing weg willen. Daarmee wordt ook in Frankrijk de toon gezet in het debat over het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en hoe ermee moet omgegaan worden in de toekomst.

Op Europees niveau worden de stellingen stilaan ingenomen en lopen de verschillende belangengroepen 
zich warm om hun visie de bovenhand te laten halen. Een voorproefje daarvan kregen we te horen op het 
tiende Forum for the Future of Agriculture dat eind maart georganiseerd werd in Brussel. Op dat forum voor de 

toekomst van de landbouw waren een kleine 2.000 deelnemers van over heel Europa en vanuit verschillende rechtstreeks of onrecht-
streeks betrokken organisaties aanwezig. Centraal thema was, net als vorig jaar, de implementatie van de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties en de mogelijke gevolgen die deze doelstellingen kunnen hebben op de landbouw. Dat daarbij de link tussen 
landbouw en leefmilieu gelegd wordt lijkt vanzelfsprekend en dat is het ook, wetende dat onze productiemethodes op vandaag toch 
wel een zekere impact hebben op de omgeving en dat die methodes ook heel wat input nodig hebben op het vlak van energie, water 
en andere hulpbronnen. De gewezen secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, was gastspreker en in zijn bevlogen 
toespraak haalde hij aan dat er wereldwijd nooit meer voedsel geproduceerd werd dan vandaag, maar dat terzelfdertijd nog steeds meer 
dan 10% van de wereldbevolking in meer of mindere mate honger lijdt. Hij voegde er nog aan toe dat er voor de land- en tuinbouwers 
van deze wereld steeds grotere uitdagingen op komst zijn en dat onze taak er niet kleiner zal op worden. “De agenda is zwaar, maar het 
is mogelijk om wereldwijd duurzamer landbouw te bedrijven als basis voor een toereikende en gerichte voedselproductie, op voorwaarde 
dat een gedurfd en ambitieus beleid gevoerd wordt.”, zo besloot hij. Terecht, die uitspraak van Kofi Annan, en we moeten ze zien in een 
wereldwijde context. Maar is die ambitie nog niet gerealiseerd op Europees niveau? We kennen het Europees landbouwbeleid sinds 
60 jaar en het stelde Europa in staat voldoende voedsel te produceren voor alle Europeanen en vele miljoenen niet-Europeanen, en 
dat met de hoogste kwaliteitseisen ter wereld. Het lijkt erop alsof de EU ons nu een andere weg, die van nog meer aandacht voor het 
klimaat wil doen inslaan. 

De Europese Commissaris voor landbouw, Hogan, was de voorbije weken en dagen ook duidelijk in zijn bewoordingen wanneer het 
over het nieuwe GLB van na 2020 gaat. Hij houdt regelmatig een pleidooi voor het verderzetten van steunverlening via het GLB, maar 
wil er meteen nog meer voorwaarden aan koppelen op het vlak van klimaat en omgeving. De toon lijkt daarmee gezet in de richting nog 
meer voorwaarden op het vlak van vergroening na 2020 en nog meer inspanningen ten aanzien van de brede maatschappij. Vraag is of 
het inkomen van een landbouwer in de toekomst steeds meer afhankelijk gemaakt moet worden van zijn inspanningen en contractuele 
engagementen in het kader van natuur- en landschapsonderhoud of toch gelinkt kan blijven aan zijn basisactiviteit, namelijk voedsel 
produceren, zoals de gewezen secretaris-generaal van de Verenigde Naties wil. Onze voorkeur ligt alvast bij dat laatste: voedsel produ-
ceren van hoogstaande kwaliteit waar een goede boterham mee kan verdiend worden. 

“landbouwer” en “tuinbouwer” zijn 2 woorden die niet zomaar gebruikt worden. Wij “verbouwen” immers maar al te graag het land om 
anderen mee van dienst te zijn. In het Frans of het Engels spreekt men van “agriculture”, het cultiveren van de bodem. Mooier kan het 
haast niet uitgedrukt worden. Dat cultiveren willen we ook na 2020, na de huidige periode van het GLB, nog maar al te graag doen. We 
rekenen er alvast op dat het gezond verstand de bovenhand haalt en dat de EU niet blind is voor de realiteit die zich vandaag afspeelt 
op het Franse platteland: een leegloop omdat het amper haalbaar is een deftig inkomen op te bouwen. 
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