
Het GLB in de toekomst:  
de overgang naar een sociaal en agro-ecologisch voedselbeleid 

De doelstellingen van het GLB zijn sinds 1962 niet meer veranderd. Ze zijn daarom toe aan een grondige 
herziening, zodat ze een afspiegeling vormen van de eisen van onze maatschappij en van de beperkte 
grenzen van ons milieu en de grondstoffen van onze planeet. Bovendien moeten ze rekening houden met de 
klimaatverandering, uitsterving en ons wankelende ecosysteem, net als met de uitputting van de 
hulpbronnen die ons allemaal aanbelangt. Sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
moest het GLB passen in een kader dat bedoeld was om globale markten en internationale ondernemingen 
aan te moedigen. Bij de recentste hervorming van het GLB stelde men vergroeningsmaatregelen voor en 
werd wat geld beschikbaar gesteld, maar veel van deze voorzieningen zijn ondertussen al afgezwakt. De 
belangrijkste uitdagingen voor een samenhangender voedselbeleid blijven de klimaatverandering, het verlies 
van biodiversiteit, dierenwelzijn en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. We moeten het 
toekomstige beleid toespitsen op enkele belangrijke elementen: voldoende voedzame en gezonde voeding 
voorzien, natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken, toereikende en stabiele inkomsten garanderen voor 
de landbouwers, de samenhang van landelijke en stedelijke gebieden aanmoedigen, het beleid afstemmen op 
de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de macht van ondernemingen in het voedselsysteem en 
voedselverspilling inperken. 

In juli 2017 werd een overlegronde gestart om het GLB te moderniseren en vereenvoudigen. We verwachten 
een hervorming tegen 2020. De Commissie heeft op 29 november 2017 een beginstandpunt gepubliceerd, en 
het Parlement zal begin 2018 zijn eigen standpunt uiteenzetten. De Commissie zal dan rond juni 2018 een 
wetsvoorstel publiceren, waarop het Parlement en de Raad zullen reageren. Ondertussen heeft de Commissie 
haar voornemen bekendgemaakt om de langetermijnbegroting goed te keuren tegen de lente van 2019, 
binnen de overeenkomst rond het meerjarige financiële kader. De lidstaten hebben wel al laten weten dat ze 
meer tijd nodig hebben. Op dit moment dringen enkele stakeholders aan op 'business as usual': een verdere 
intensivering van de landbouw, die leidt tot de ontvolking van landelijke gebieden, de verdeling van grond 
in vermeende productieve en onproductieve gebieden, en de scheiding van consumenten en producenten. 
Men schuift technologie naar voren als wondermiddel voor alle moeilijkheden op landbouwkundig, 
economisch en sociaal vlak – ten koste van de landbouwers, die vaak al schulden hebben. Maar dit lapwerk 
is misleidend.  

Een grondige, allesomvattende hervorming van het landbouw- en voedselbeleid: die is aan de orde. De 
landbouwsector hervormen zonder het volledige voedselsysteem te herzien zou ondoeltreffend zijn. 
Landbouw, voedselveiligheid en volksgezondheid, fair trade, milieubescherming, klimaat en energie, 
economische en sociale samenhang, plattelands- en internationale ontwikkeling, werkgelegenheid en 
onderwijs bepalen samen ons voedselsysteem. Maar deze beleidsmaatregelen worden grotendeels los van 
elkaar ontwikkeld. Om een concrete verschuiving naar duurzame landbouw te bewerkstelligen, moeten we 
verder kijken dan het GLB: van landbouw naar de voedselsystemen, en verder naar een nieuw, 
gemeenschappelijk voedselbeleid. Daarbij komt nog dat een samenhangend, eerlijk en echt duurzaam beleid 
veel beter aanvaard zal worden door de burgers. 

Onze visie is een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid dat de overgang naar een sociaal en agro-
ecologisch model ondersteunt. Een beleid dat voldoende hoeveelheden gezonde, voedzame 
kwaliteitsvoeding levert voor alle burgers van de EU, dat de sociale en arbeidsrechten van arbeiders in de 
landbouw en migranten eerbiedigt, dat een eerlijk inkomen waarborgt voor landbouwers en dat 
microlandbouwbedrijven, kleine en middelgrote landbouwbedrijven ondersteunt en tegelijk de 
vruchtbaarheid, de productiviteit en een efficiënt gebruik van de hulpbronnen op lange termijn in stand 
houdt. Wij willen van de landbouw en de plattelandseconomieën opnieuw een aantrekkelijk vooruitzicht 
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maken voor landbouwers en landbouwbedrijven in alle gebieden, niet alleen de geografisch meest 
bevoordeelde regio's. Bovendien willen we een voedselbeleid ontwikkelen dat collectieve goederen oplevert, 
zoals lokale banen en krachtige economieën, biologische diversiteit op het landbouwbedrijf, dierenwelzijn, 
zuivere lucht en schoon water en gezonde, levende bodems. 

Beleidsbehoeften 

Deel A: De maatschappij - lokale economieën nieuwe impulsen geven, voor levendige gemeenschappen 
op het platteland 

• De GLB-fondsen herverdelen – toegang tot grond voor landbouwers, niet voor grote bedrijven 
• Billijke landbouw, billijke prijzen 
• Kleine, gevarieerde landbouwstructuren behouden  
• Voedselverdeling en -consumptie in een duurzaam productiesysteem 
• Veerkrachtige, billijke plattelandseconomieën uitbouwen voor iedereen, lokale gemeenschappen 

zuurstof geven en banen creëren 
• Een samenhangend beleid voor ontwikkeling waarborgen, om geen schade te berokkenen  
• Mensen de leiding geven over het voedselsysteem   
• De volksgezondheid verbeteren 

Deel B: Milieu – biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn 
• Het dierenwelzijn verbeteren 
• Ecologische infrastructuur: landbouw in harmonie met de natuur, voor meer biodiversiteit en 

aanpassing aan de klimaatverandering 
• Rol van de landbouw in klimaatmaatregelen; opletten voor schijnoplossingen, zoals agrobrandstoffen 

en chemische landbouw zonder grondbewerking  
• Meer middelen voor biologische landbouw  
• Hogere Natura 2000-betalingen 

Deel C: Economie – de autonomie van de landbouwers en hun rol in de overgang ondersteunen 
• Inputafhankelijkheid en de controle over de voedselketens door de bedrijven verminderen, de 

autonomie van landbouwers vergroten 
• Onpartijdige, publiek gefinancierde adviseringssystemen en participatief onderzoek om de overgang 

te stimuleren 
• Minder GLB à la carte, meer gezamenlijke actie voor gemeenschappelijke uitdagingen 
• Schulden tegengaan: overstappen van subsidies naar leningen kan de schulden doen stijgen en de 

plattelandsontwikkeling afremmen 
• Voorkomen dat verzekeringsstelsels de steeds beperktere fondsen voor plattelandsontwikkeling 

opgebruiken  
• De schulden- en afhankelijkheidsval van de precisielandbouw, grote machines en big data-lobby's 

vermijden  
• Het budget voor het GLB handhaven om een overgang naar duurzame landbouw en landelijke 

gebieden te financieren 

A. De maatschappij - lokale economieën nieuwe impulsen geven, voor levendige 
gemeenschappen op het platteland  

• De GLB-fondsen herverdelen – toegang tot grond voor landbouwers, niet voor grote bedrijven 
Er is nood aan een nieuw systeem om rechtstreekse betalingen te herverdelen, op basis van nieuwe 
criteria. Areaalbetalingen zonder plafonds en los van krachtige en doeltreffende sociaalecologische 
criteria zijn onaanvaardbaar. Zo gaat een aanzienlijk deel van de publieke middelen namelijk naar 
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grondbezitters die niet aan landbouw doen. Bovendien bevoordelen zulke betalingen grote 
landbouwbedrijven die relatief weinig mensen tewerkstellen en landelijke gebieden weinig economische 
waarde opleveren.  
Momenteel gaat in de hele EU 80 % van de GLB-subsidies naar amper 20 % van de landbouwbedrijven. 
Nu grond steeds meer geconcentreerd wordt, heeft dit beleid er mee voor gezorgd dat vooral kleinere 
landbouwstructuren verdwijnen en de structurele diversiteit afneemt. Bovendien kunnen kleinere 
landbouwbedrijven en nieuwe gegadigden geen grond meer kopen voor een redelijke prijs. De volgende 
maatregelen zijn nodig: 

• Plafonnering – De EU moet een plafond van € 50.000 per landbouwbedrijf per jaar instellen op 
rechtstreekse betalingen, dat enkel overschreden mag worden als het landbouwbedrijf een groot 
aantal hoogwaardige banen oplevert of erg goed presteert op sociaal en ecologisch vlak. 

• Herverdeling naar de eerste hectares – 30 % van het huidige totale budget voor rechtstreekse 
betalingen moet worden overgeheveld naar de eerste hectares van elk landbouwbedrijf. 

• Het principe van publieke middelen voor collectieve goederen – alle rechtstreekse betalingen moeten 
resultaatgericht zijn en gekoppeld zijn aan criteria zoals het aanbieden van hoogwaardige banen, de 
verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en van het dierenwelzijn, de stimulering van de 
biodiversiteit enz.  

• Eerbied voor mensenrechten en sociale rechten van landbouwers moet een voorwaarde voor GLB-
subsidies zijn. 

• Eigendomsstructuur – De laatste vruchtgebruiker van een landbouwbedrijf of landbouwgrond moet 
geïdentificeerd worden om ervoor te zorgen dat grote bedrijven niet in meerdere kleinere 
landbouwbedrijven gesplitst kunnen worden om de herverdelingsmechanismen te omzeilen. Dit 
beschermt ook tegen landroof en concentratie van gronden. 

• Billijke landbouw, billijke prijzen 
Landbouwers zitten in de tang tussen uitbuitende betrekkingen met detailhandelaars of lage marktprijzen 
voor hun producten die te wijten zijn aan de WTO en de overheersing van de voedselketen door de 
bedrijven enerzijds, en aan de stijgende productiekosten en hoge inputafhankelijkheid anderzijds. 
Onevenredige afnemersmacht vanwege overmatige afnemersconcentratie in voedselvoorzieningsketens 
drukt meestal de prijzen af boerderij en de uiteindelijke voedselkwaliteit. Dat betekent lagere inkomens 
voor producenten en hun werknemers, met verregaande negatieve economische en sociale invloeden. 
Bovendien wordt het zo voor de producenten moeilijker om te investeren in de overgang naar een 
duurzamere productie. Daarnaast heeft een gedereguleerde marktbenadering geleid tot meer 
prijsinstabiliteit en -volatiliteit, met name door overproductie. Een hoofdeis zijn billijke, lonende prijzen 
voor landbouwers die de productiekosten dekken en een behoorlijk inkomen garanderen, door middel van 
billijke overeenkomsten met detailhandelaars en supermarkten en regelgeving, net als ondersteuning voor 
rechtstreekse verkoopstelsels en lokale voedselketens. Zo is er een handelsmechanisme nodig dat 
dumpingprijzen voor vers fruit en verse groenten voorkomt. Er is meer transparantie nodig van alle 
actoren in de toeleveringsketen, zodat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen en een 
nieuw evenwicht tussen rechten en plichten tot stand komt. De autonomie en inputonafhankelijkheid van 
de landbouwers moeten worden gestimuleerd. Een systeem van aanbodbeheer kan de volatiliteit 
verminderen door het aanbod af te stemmen op de vraag in de EU, door de productievolumes billijk te 
verdelen onder de regio's en de landbouwers, d.w.z. een verplichte beperking van de productie indien 
nodig, en door de concentraties van het vee af te stemmen op het draagvermogen van het plaatselijke 
milieu. 
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• Kleine, gevarieerde landbouwstructuren behouden 
Kleine landbouwstructuren houden het sociaaleconomische weefsel van de plattelandsgebieden in stand, 
en deze veelheid aan toeleveringsketens verzekert de voedselveiligheid en weerbaarheid tegen schokken. 
Wij willen ervoor zorgen dat het beleid niet langer de kleinste landbouwstructuren negeert of 
verwaarloost, maar kleine landbouwbedrijven net ondersteunt, zodat ze economisch, sociaal en 
ecologisch duurzaam kunnen worden. Ondersteuning voor kleine en deeltijdse landbouwbedrijven moet 
bestaan uit uitgebreide programma's die verder kijken dan louter 'vereenvoudigde procedures'. Via het 
bedrijfsadviseringssysteem en participatie in Europese innovatiepartnerschappen zouden deze 
landbouwbedrijven dankzij het nieuwe beleid eenvoudiger toegang moeten krijgen tot kennis, advies en 
financiering. Landbouwers moeten worden aangemoedigd en ondersteund om hun activiteiten te 
diversifiëren: de Active Farmer-regels moeten deze inspanningen belonen in plaats van deeltijdse 
landbouwers of landbouwers met uiteenlopende inkomstenstromen uit te sluiten. 

• Voedselverdeling en -consumptie in een duurzaam productiesysteem 
Overstappen naar duurzame voedselsystemen kan alleen als de volledige toeleveringsketen daarbij 
betrokken wordt. Toch kunnen we niet verwachten dat landbouwers hun productiemodel herbekijken of 
dat consumenten hun aankooppatronen radicaal bijsturen zonder een grote verandering in de stimuli die 
door de voedselsystemen lopen. Om de lokale gemeenschappen nieuwe impulsen te geven en van 
landbouw een winstgevende economische activiteit te maken, zou zo veel mogelijk toegevoegde waarde 
in de productieregio moeten blijven. We moeten er daarom alles aan doen om de Europese 
aankoopkeuzes toe te spitsen op korte toeleveringsketens en rechtstreekse verkoop, om zo de positie van 
de producenten te versterken, de marges bij te sturen in het voordeel van de landbouwers en de producent 
en de consument dichter bij elkaar te brengen. Landbouwers moeten worden gestimuleerd om coöperatief 
samen te werken om billijke prijzen te bewerkstelligen die niet alleen de productiekosten dekken maar 
ook een mooie winst opleveren. De consumptie moet worden aangedreven door de regionale productie, 
waarbij lokaal geproduceerde kwaliteitsvolle seizoensproducten voorrang moeten krijgen, in combinatie 
met een drastische daling van de vleesconsumptie tot een duurzaam niveau, om zo de gevolgen voor de 
gezondheid, de biodiversiteit en het klimaat te verminderen. De vleesconsumptie moet aanzienlijk dalen 
en bestaan uit lokaal geproduceerde, duurzame producten van topkwaliteit. Burgers moeten worden 
aangemoedigd om weloverwogen keuzes te maken voor hun gezondheid en het milieu, gebaseerd op 
duidelijke voedseletikettering en toegankelijke publieke informatie. In de regels voor openbare 
aanbestedingen voor voedsel moeten lokale, kwaliteitsvolle producten (bv. biologisch) voorrang krijgen, 
vooral voor mensen met een laag inkomen en in scholen.  

• Veerkrachtige, billijke plattelandseconomieën uitbouwen voor iedereen, lokale gemeenschappen 
zuurstof geven en banen creëren 
Onze visie is om bruisende plattelandsgebieden tot stand te brengen die aantrekkelijk zijn om in te wonen 
en werken, met gevarieerde, onderling verbonden lokale economieën die opgebouwd zijn uit kleine 
bedrijven. Wij willen doorlopende investeringen in sociale infrastructuur en ondersteuning voor lokale 
ontwikkelingsinitiatieven die vanuit de gemeenschap zelf komen (CCLD), zoals LEADER-programma's 
die gemeenschappen stimuleren om zich volgens hun behoeften te ontwikkelen. Wij maken ons zorgen 
over de voortdurend afnemende financiering van gunstige maatregelen voor plattelandsontwikkeling en 
vragen om succesvolle benaderingen, zoals CCLD, agromilieumaatregelen enz. af te schermen. We 
hebben goed verspreide lokale infrastructuren nodig, zoals markten, slachthuizen enz. voor de 
verwerking van voedsel die de diversifiëring van plattelandseconomieën mogelijk maken, om zo lokaal 
en regionaal waarde toe te voegen en te behouden en om de territoriale samenhang te verzekeren. Wij 
willen een beleid voor plattelandsontwikkeling dat de grond vasthoudt en kleine landbouwbedrijven 
verdedigt tegen concentratie van gronden, landroof en stedelijke wildgroei, en tegelijk de overgang naar 
duurzame landbouw stimuleert. In plaats van de afnemende investeringen door de overheid van de 
voorbije jaren hebben we voldoende gefinancierde plattelandsontwikkeling nodig om de 
plattelandsvlucht, vooral van vrouwen en jongeren, tegen te gaan. Het beleid moet de cruciale rol van 
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vrouwen in plattelandsgemeenschappen naar waarde schatten en de gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwen in economische en politieke structuren ondersteunen.  

• Een samenhangend beleid voor ontwikkeling waarborgen, om geen schade te berokkenen 
Ook al worden uitvoerrestituties tegen 2018 geleidelijk opgeheven, toch moet de EU haar vaak agressief 
op de uitvoer gerichte beleidsmaatregelen herzien en andere landen toelaten voedsel voor zichzelf te 
produceren, door het aanbod van de EU zo veel mogelijk af te stemmen op de vraag in de EU. Buiten de 
EU krijgt de lokale bevolking vaak te maken met aantasting van het milieu, en zelfs schending van hun 
mensenrechten, ten gevolge van onze destructieve consumptiepatronen. Denk maar aan de invoer van 
soja voor veevoeder en palmolie voor verwerkte voeding en biobrandstoffen. Een eerste, maar 
broodnodige stap is het aandeel van de EU-productie van plantaardige eiwitten verhogen en de 
afhankelijkheid van geïmporteerde, vooral genetisch gemanipuleerde soja uit ontbossing of landroof 
verminderen. De externe gevolgen van het GLB op ontwikkelingslanden, bv. het dumpingeffect van 
subsidies, moeten regelmatig worden gecontroleerd, waardoor er een samenhang ontstaat met het 
ontwikkelings-, milieu- en klimaatbeleid en met de mensenrechten. De groenen vragen om het 
multilaterale systeem opnieuw te lanceren, het bilateralisme stop te zetten en de WTO te onderwerpen 
aan de internationale mensenrechten en de wetgeving inzake veiligheid op het werk en milieu, en om die 
te gebruiken om het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit te waarborgen. Wij vragen ook om 
samenhang tussen het landbouwbeleid en het handelsbeleid van de EU, waarin kleinere 
landbouwbedrijven vaak aan het kortste eind trekken.  

• Mensen de leiding geven over het voedselsysteem 
Het landbouwbeleid en het voedselbeleid moeten de EU in de richting van voedselsoevereiniteit en lokale 
of regionale voedselmarkten sturen. Het beleid moet landbouwers en consumenten in staat stellen om 
voedsel te produceren en te kopen dat de landbouwers een billijk inkomen garandeert en dat een positief 
effect heeft op de natuur, de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het klimaat. Dit betekent dat we 
producenten en consumenten dichter bij elkaar moeten brengen, met doeltreffende samenwerking tussen 
landbouwers en voorlichting van de consumenten. Naast de huidige keursystemen, zoals geografische 
aanduidingen (GI), is een betere etikettering van de oorsprong en de productiemethodes vereist, ook voor 
verwerkt voedsel en maaltijden die via openbare instellingen en in restaurants verkocht worden. Op die 
manier kunnen consumenten weloverwogen keuzes maken. Wij moeten ook zorgen voor de gelijke 
behandeling van consumenten in de hele EU – met inbegrip van het recht van consumenten om er zeker 
van te zijn dat dezelfde verpakking in elke lidstaat hetzelfde product bevat. 

• De volksgezondheid verbeteren  
De WHO beschouwt slechte voedingsgewoonten als een van de grootste bedreigingen voor de 
volksgezondheid. Elk jaar sterven 40 miljoen mensen aan niet-besmettelijke ziekten zoals kanker, hart- 
en vaatziekten, obesitas en diabetes (70 % van alle overlijdens wereldwijd). Veel risicofactoren voor deze 
ziekten hebben met de voeding te maken: stijgende hoeveelheden van bepaalde dierlijke eiwitten en sterk 
bewerkte voedingsmiddelen, pesticideresten en het overmatige gebruik van antibiotica. De intensieve 
industriële landbouw, en met name de vleesproductie, is ook medeverantwoordelijk voor de 
luchtverontreiniging waaraan elk jaar 450.000 EU-burgers sterven. Een voedselbeleid van de EU moet de 
EU-burgers toereikende, kwaliteitsvolle, voedzame en gezonde voeding aanreiken en de gevolgen van 
voedsel voor het milieu en de volksgezondheid verminderen. Voorlichting voor de burgers en hen 
informatie bezorgen op basis waarvan ze duurzame consumptiekeuzes kunnen maken, moet worden 
ondersteund. Publieke eetgelegenheden moeten goede kwaliteit en gezonde maaltijden aanbieden, geen 
vlees van fabrieksboerderijen. Wij vragen om een gezond, plantaardig dieet aan te moedigen, via hogere 
belastingen op ongezonde levensmiddelen om die te ontmoedigen, en lagere belastingen om gezonde 
producten zoals fruit en groenten te stimuleren. 
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B. Milieu – biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn 

• Het dierenwelzijn verbeteren 
Hoewel alle dieren in het EU-verdrag erkend worden als gevoelige wezens, is er nog veel werk aan de 
winkel om de dierenrechten te verbeteren en een betere toepassing van de huidige voorschriften inzake 
dierenwelzijn te verzekeren voor de bijna negen miljard landbouwhuisdieren in de EU. We moeten 
afstappen van intensieve industriële landbouw, en vooral van intensieve veehouderij die afhankelijk is 
van de invoer van soja (waarvoor het regenwoud vernietigd wordt) en antibiotica. De vraag naar dit vlees 
moet dalen, net als de veedichtheid bij deze vorm van productie. We moeten de normen inzake 
dierenwelzijn verscherpen en prioriteit geven aan verbeteringen in de veeteelt, in het bijzonder om ook 
de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie te vertragen. Daarom vragen wij om een einde te maken 
aan de door de EU gefinancierde stimuleringsmaatregelen die erop gericht zijn om het huidige niveau 
van niet-duurzame veeproductie in de EU te handhaven of te verhogen, zowel voor uitgevoerde dierlijke 
producten als voor de consumptie binnen de EU. Ook vragen we een verbod op de uitvoer van levende 
dieren, met beperkte uitzonderingen voor fokdieren. Het vervoer van dieren naar slachthuizen moet 
worden beperkt tot 4 uur of 300 kilometer. De financiering van de EU moet duurzame en op weidegrond 
gebaseerde vlees- en melkproductie ondersteunen. Momenteel kampen vele miljoenen 
landbouwhuisdieren met slechte leefomstandigheden: een radicale verschuiving van de financiering is 
nodig om ervoor te zorgen dat een hoger percentage van de GLB-begroting besteed zal worden aan het 
verbeteren van de stalsystemen en beheerspraktijken die het welzijn van landbouwhuisdieren doeltreffend 
verbeteren. Er moet onder Plattelandsontwikkeling een vereiste minimale besteding aan dierenwelzijn 
worden vastgelegd en er moet een Europees programma komen dat de implementatie daarvan in de 
lidstaten ondersteunt en verbetert. 

• Ecologische infrastructuur: landbouw in harmonie met de natuur, voor meer biodiversiteit en 
aanpassing aan de klimaatverandering 
Onze gronden zijn uitgeput, de insecten die de gewassen bestuiven sterven, de klimaatverandering leidt 
tot meer overstromingen en periodes van droogte, overbemesting en algengroei verstikken onze wateren 
en doden onze vissen: de biodiversiteit daalt razendsnel nu we op wereldschaal soorten zien uitsterven. 
De belangrijkste ecologische processen waarop de landbouw steunt storten ineen en maken plaats voor 
externe chemische producten. We moeten de biodiversiteit weer opbouwen om de ecologische processen 
opnieuw op gang te trekken: bestuiving bevorderen, de bovengrond opbouwen en koolstof doen afnemen, 
de voedingsmiddelencyclus sluiten om overbemesting te voorkomen, de waterkringloop regelen, nuttige 
soorten gebruiken om ongedierte en plagen onder controle te houden en gewassen te voeden. Al deze 
natuurlijke processen hangen af van agro-ecosystemen met veel biodiversiteit. Ze kunnen duurzame 
productiviteit en vruchtbaarheid mogelijk maken doordat ze de afhankelijkheid van chemische producten 
verminderen en, nog crucialer, het gevaar op overstromingen en periodes van droogte verkleinen en ons 
beschermen tegen de klimaatverandering, de grootste uitdaging waarmee we ooit te maken kregen. De 
belangrijkste werkterreinen om te investeren in biodiversiteit en natuurvriendelijke oplossingen zijn: 

• Pesticiden vervangen door agronomische praktijken en niet-chemische alternatieven die 
ongedierte en plagen onder controle houden, zodat mechanische, fysieke en biologische methodes 
altijd voorrang krijgen. Door biologische en agro-ecologische technieken te gebruiken, zullen de 
gewassen ten eerste minder vatbaar zijn voor plagen, en ten tweede nuttige soorten in het agro-
ecosysteem versterken, die de planten kunnen verdedigen en voeden. 

• Doeltreffende gebieden van ecologische infrastructuur – De achterliggende agro-ecologische logica 
moet zijn om monoculturen (zowel van akkerbouwgewassen als blijvende gewassen) te onderbreken 
met structurele en biologische diversiteit. Deze gebieden moeten doeltreffend biodiversiteit kunnen 
stimuleren en de mogelijkheid krijgen om ecologisch te werken door voor een habitat te zorgen voor 
bestuivers en voor nuttige roofdieren die ongedierte onder controle houden, door bodemerosie tegen 
te gaan en door de nutriënten- en waterkringloop in stand te houden.  
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• Monoculturen vervangen door gewasrotatie met peulvruchten – Wij vragen gewasrotatie met 
peulgewassen op alle akkergrond, en dit kan voortaan worden gecontroleerd met de satellieten van 
de EU. De rotatie verstoort de voortplantingscycli van ongedierte. Bovendien verrijkt een peulgewas 
de bodem door stikstofbinding (in plaats van de grondstoffen uit te putten zoals bij monoculturen) en 
kan deze aanpak lokale markten voor peulvruchten voor voedsel en voeder creëren, ter vervanging 
van ingevoerde soja. Kleinschaligere landbouwbedrijven moeten worden gestimuleerd om samen te 
werken aan grotere rotaties.  

• De bodems weer tot leven brengen door de bodemecologie te herstarten via compostering en de 
vermindering van erosie. Humificatie zal de bovengrond herstellen en verdiepen, de gewassen 
beschermen tegen overstromingen en droogte, en koolstof doen verminderen. Nuttige soorten in een 
levende bodem met veel biodiversiteit bieden ook bescherming, water en voeding aan de gewassen. 

• Meer bomen in landbouwlandschappen zullen bodemerosie voorkomen en de biodiversiteit 
vergroten. Ze bieden bescherming tegen de overstromingen en periodes van droogte die vaker zullen 
voorkomen door de klimaatverandering. Boslandbouwmethodes inzetten, zowel in akkerbouw- als in 
graslandsystemen, zorgt ook voor synergieën van hulpbronnen en extra inkomsten op middellange 
termijn door middel van fruit en timmerhout. Wij vragen dat de oude GLB-logica dat “gras goed is 
en bomen slecht” volledig wordt omgekeerd.  

• Rol van de landbouw in klimaatmaatregelen; opletten voor schijnoplossingen, zoals 
agrobrandstoffen en chemische landbouw zonder grondbewerking  
De landbouw, die een tiende van de uitstoot van de EU produceert, kan en moet een rol spelen in de strijd 
tegen de klimaatverandering. Levende, gezonde bovengrond kan de kooldioxide in de atmosfeer doen 
afnemen, zij het tijdelijk. Stikstofbindende bacteriën in de bodem en in wortels van peulvruchten kunnen 
voor bescherming en voeding zorgen, zonder dat daarbij emissie-intensieve synthetische 
landbouwchemicaliën nodig zijn. Het kweken van grazende weidedieren is klimaat- en 
milieuvriendelijker dan systemen die gebaseerd zijn op ingevoerd voeder en moet worden gestimuleerd 
met gekoppelde steun.   
Wel willen we waarschuwen voor misleidende technische oplossingen, zoals chemische landbouw zonder 
bodembewerking of 'conserveringslandbouw', die afhankelijk is van herbiciden zoals glyfosaat en 
daardoor de inputafhankelijkheid handhaaft, de bodemecologie niet verbetert en koolstof niet 
doeltreffend vermindert. Ggo's passen zich bovendien veel minder efficiënt aan klimaatverandering aan 
dan traditionele teeltmethodes (met name landbouwers die zaad bewaren), terwijl ze de 
inputafhankelijkheid en de controle van de bedrijven over de voedselketen vergroten. Ook synthetische 
biologie is geen wondermiddel, omdat ze mogelijk een impact heeft op kleinere landbouwbedrijven en 
biopiraterij aanmoedigt door octrooien op levende organismen.  
Evenzo hebben brandstoffen op basis van biomassa niet alleen intrinsieke koolstofkosten, maar de 
bovenmatige winning ervan vermindert de capaciteit van koolstofreservoirs. Het is daarom van essentieel 
belang dat we de ecologische werking van veengebieden en bossen beschermen. Agrobrandstoffen op 
basis van voedsel- en voedergewassen met ingevoerde soja en palmolie verplaatsen de voedselproductie 
en werken ontbossing in de hand. Dat heeft gevolgen voor de biodiversiteit en zorgt voor extra uitstoot 
van broeikasgassen. Ze zijn verantwoordelijk voor landroof en stijgende grond- en voedselprijzen, wat 
het duidelijkst voelbaar is in de ontwikkelingslanden. Alleen agrobrandstoffen die voldoen aan strenge 
duurzaamheidscriteria en die daadwerkelijk minder BKG-uitstoot veroorzaken, rekening houdend met de 
uitstoot van onrechtstreekse veranderingen in landgebruik, kunnen worden beschouwd als hernieuwbare 
energie. Elke overheidssteun moet worden beperkt tot geavanceerdere biobrandstoffen die gemaakt zijn 
van afvalproducten die niet vroeger in de afvalketen gebruikt kunnen worden en waarbij de 
mensenrechten gegarandeerd worden beschermd. 

• Hogere Natura 2000-betalingen 
De huidige betalingen in het kader van Natura 2000 zijn ontoereikend en passen niet bij hun aanzienlijke 
waarde voor de maatschappij. Landbouwers in beschermde gebieden moeten aan strengere eisen voldoen. 
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Om hun rol in de bescherming van de natuurlijke rijkdommen te versterken, zouden landbouwers hogere 
Natura-betalingen moeten krijgen omdat ze ons collectieve goederen leveren. 

• Meer middelen voor biologische landbouw  
Dit grondgebruik is gestegen van 2 % in 2010 tot 6 % nu. Naarmate deze sector groeit, moet hij een 
voortrekkersrol blijven vervullen op het vlak van duurzame voedselsystemen. Biologische 
landbouwtechnieken moeten gangbaar worden via de bedrijfsadviseringssystemen en 
innovatieplatformen (EIP) die het GLB financiert, om zo de agrochemische input te verminderen en te 
vervangen.    

C. Economie – de autonomie van de landbouwers en hun rol in de overgang 
ondersteunen 

• Inputafhankelijkheid en de controle over de voedselketens door de bedrijven verminderen, de 
autonomie van landbouwers vergroten 
De achteruitgang van de gemengde landbouw heeft geleid tot gespecialiseerde akkerbouw die steunt op 
kunstmatige input, met name meststoffen, en gespecialiseerde veeteelt die te veel afval produceert. 
Landbouwsystemen kunnen baat hebben bij de beginselen van de circulaire economie: lokale veeteelt aan 
plaatselijke akkerbouw koppelen kan gesloten voedingsstoffenkringlopen creëren, waardoor het teveel 
aan meststoffen in onze rivieren, meren en zeeën daalt. Zoals onze ervaring met de biologische landbouw 
ons leert, kunnen veerkrachtige agro-ecosystemen ook leiden tot een grotere autonomie en financiële 
stabiliteit voor landbouwbedrijven, omdat hun inputkosten kunnen dalen: 

• De totale inputkosten voor landbouwbedrijven in de EU stegen gemiddeld met bijna 40 % tussen 
2000 en 2010. Momenteel is de landbouw in de EU sterk afhankelijk van ingevoerde inputs die de 
productiekosten van de landbouwbedrijven verhogen. Met name soja is hoofdzakelijk afkomstig van 
genetisch gemodificeerde monoculturen/monoculturen met pesticiden in de VS of leidt tot de 
vernietiging van en landroof in tropische regenwouden en savannes in Zuid-Amerika. Wij stellen een 
eiwittenstrategie voor die de ingevoerde soja vervangt door lokale peulgewassen, als onderdeel van 
een langere rotatie op alle akkerland, waardoor de lokale en regionale voedermarkten gestimuleerd 
worden. De eiwittenstrategie moet ervoor zorgen dat de melk- en vleesproductie daalt tot een 
duurzaam niveau dat toereikend is voor de EU. We moeten ook meer grasgevoede systemen 
aanmoedigen, aangezien koeien mee geëvolueerd zijn om gras om te zetten in eiwitten, met een 
lagere maar duurzamere input. De berekening van de eiwitbehoeften van de EU moet niet uitgaan 
van de voortdurende overproductie van melk door koeien die als bodybuilders met soja gevoederd 
worden. 

• Door de beperkende en onnatuurlijk uniforme voorschriften inzake zaden zijn landbouwbedrijven 
voor hun zaden steeds afhankelijker van een almaar kleiner aantal almaar machtiger wordende 
agrochemische ondernemingen. In de voorbije honderd jaar is zo'n 75 % van de genetische diversiteit 
van planten verloren gegaan doordat meerdere lokale variëteiten plaats moesten maken voor 
genetisch uniforme variëteiten van een beperkter aantal soorten. Bij de diversiteit van het vee zien 
we helaas dezelfde ontwikkeling. Onze visie is er één van zaadvrijheid op basis van eigen 
zaadsystemen en zaadbeurzen die genetisch gevarieerde, lokaal aangepaste gewassen garanderen 
die snel kunnen inspelen op de uitdagingen van de klimaatverandering. 

• Ook de veeteelt wordt geconcentreerder, met name kippen: de dieren worden gekweekt voor de 
intensieve veehouderij en onhoudbaar hoge opbrengsten. Het onvermijdelijke gevolg zijn een laag 
dierenwelzijn en hoge veeartsrekeningen. Het GLB moet een brede waaier aan dierenrassen beter 
ondersteunen, zodat landbouwbedrijven toegang krijgen tot de breedste genetische diversiteit van 
gezonde, veerkrachtige dieren, ook voor de biologische veeteelt.      
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• Onpartijdige, publiek gefinancierde adviseringssystemen en participatief onderzoek om de 
overgang te stimuleren 
Rekening houdend met uitdagingen zoals klimaatverandering en biodiversiteit heeft landbouwonderzoek 
een belangrijke rol: de overgang naar een agro-ecologisch voedsel- en landbouwsysteem beter 
ondersteunen. Participatief onderzoek, samen kennis creëren en delen en succesvolle landbouwer-naar-
landbouwerbenaderingen zijn enkele van de doeltreffendste methodes om landbouwbedrijven te helpen 
bij de overgang naar echt duurzame landbouwpraktijken, naast de uitwisseling van kennis tussen 
uitvoerende autoriteiten. Het Europese innovatiepartnerschap (EIP) verenigt onderzoekers, landbouwers 
en andere beoefenaars, en kan worden gebruikt om agro-ecologische praktijken te testen en te verspreiden 
door middel van een participatieve gemeenschapsbenadering. Er moet meer geld gaan naar onderzoek 
naar biologische landbouw. Momenteel wordt er verhoudingsgewijs minder geld uitgegeven aan 
onderzoek naar biologische landbouw dan dat er landbouwgrond biologisch verbouwd wordt in de EU. 
Publiek gefinancierde bedrijfsadviseringssystemen zijn van levensbelang om landbouwbedrijven te 
informeren over de voordelen van de omschakeling van hun productiesysteem en over de middelen om 
dat te doen. Het is van essentieel belang dat we het bestaande vooroordeel in adviseringsdiensten, die 
momenteel positief staan tegenover het gebruik van agrochemische producten, rechtzetten en in de plaats 
daarvan een strikt geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) correct toepassen, zoals voorgeschreven in de 
richtlijn betreffende het duurzame gebruik van pesticiden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat synthetische 
pesticiden een laatste optie zijn, na agro-ecologische technieken.  

• Minder GLB à la carte, meer gezamenlijke actie voor gemeenschappelijke uitdagingen    
Het vrijwillige karakter van vele maatregelen (doordat de lidstaten tijdens de recentste hervorming 
kortzichtige belangen nastreefden) heeft geleid tot een GLB à la carte. Vaak worden tal van opties niet 
overgenomen, omdat men bang is voor verandering of doordat sterke lobby's het status quo willen 
behouden. Dit is vooral een hinderpaal bij de pogingen om de rechtstreekse betalingen billijker te 
herverdelen, zowel binnen als tussen lidstaten, met name oude en nieuwe. Middelen worden ook 
inconsequent toegewezen. Zo wordt geld voor plattelandsontwikkeling gebruikt om voorrang te geven 
aan concurrentievermogen ten koste van sociale, milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen, vaak in 
sectoren die al te veel produceren. Het GLB mag niet-duurzame ontwikkeling niet steunen en er niet in 
investeren. Oneigenlijk gebruik en een oneerlijke verdeling van middelen voedt nationalistische/
populistische tendensen en zorgt steeds vaker voor een gevoel van oneerlijke concurrentie onder 
landbouwbedrijven in de EU. Wij willen een GLB dat een billijke en gelijke ondersteuning garandeert 
voor alle landbouwbedrijven, en dat wie meer bijdraagt aan ecologie en duurzaamheid beloont. De 
uitdagingen waarmee plattelandsgebieden geconfronteerd worden, komen in de hele EU voor en vragen 
gezamenlijke actie. De Commissie zou tekortschieten in haar taak als ze hier niet voor zou zorgen en de 
uitvoering van het GLB niet zou opleggen aan de lidstaten. Geen enkele lidstaat kan deze uitdagingen op 
sociaal, ecologisch en economisch vlak namelijk alleen het hoofd bieden. Het GLB moet daadwerkelijk 
gemeenschappelijk zijn, geen reeks afzonderlijke nationale beleidsmaatregelen.  

• Schulden tegengaan: overstappen van subsidies naar leningen kan de schulden doen stijgen en de 
plattelandsontwikkeling afremmen 
Schulden, hoge productiekosten en te lage prijzen brengen het voortbestaan van vele landbouwbedrijven 
in gevaar. Omdat veel landbouwbedrijven al schulden hebben en/of er niet in slagen om winst te maken, 
is het onlogisch om een omschakeling van subsidies naar leningen als een wondermiddel te beschouwen. 
Veel bankdiensten die al in de basisbesluiten van het GLB opgenomen zijn, zijn van essentieel belang. 
Denk maar aan kredieten, gemeenschappelijke fondsen en spaarrekeningen. Maar financiële instrumenten 
die op leningen gebaseerd zijn, houden grote risico's in. Ze zijn nieuw en nog niet getest, omvatten 
particuliere middelen en moeten uiteraard worden terugbetaald. Financiële instrumenten mogen 
landbouwbedrijven niet veranderen in gesubsidieerde gebonden afnemers van banken en particuliere 
kredietmaatschappijen. Als ze goed gebruikt worden, kunnen ze misschien de financieringsdruk ergens 
anders verminderen, voor collectieve goederen of gemeenschapsprojecten – maar er moeten waarborgen 
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zijn die ervoor zorgen dat ze de schuldenlast in plattelandsgemeenschappen niet doen stijgen, vooral als 
de Commissie het gebruik ervan wil uitbreiden. 

• Voorkomen dat verzekeringsstelsels de steeds beperktere fondsen voor plattelandsontwikkeling 
opgebruiken  
Wij zien een voortdurend risico dat middelen voor plattelandsontwikkeling overgeheveld zullen worden 
naar verzekeringsstelsels, 'instrumenten voor risicobeheer' en regelingen voor de stabilisering van 
inkomens, die opgenomen werden in de recentste hervorming van het GLB. In de Omnibus 
minihervorming werd dit verder uitgebreid, zelfs buiten het toegestane kader van de WTO. We moeten 
niet proberen om het landbouwbeleid van de VS te imiteren, dat in opspraak is geraakt. Zo zou er 
namelijk nauwelijks iets overblijven voor traditionele maatregelen voor plattelandsontwikkeling, die de 
plattelandsinfrastructuur en de biodiversiteit willen stimuleren ten behoeve van landbouwbedrijven 
binnen grotere plattelandsgemeenschappen. De beste verzekering tegen klimaatverandering is de 
landbouw- en bodembestemmingspraktijken aanpassen zodat ze veerkrachtig worden (bv. de bovengrond 
heropbouwen), en de beste verzekering tegen plagen is monoculturen ontmantelen en de structurele 
diversiteit uitbreiden (bv. door gewasrotatie). We hebben dit al duidelijk gemaakt tijdens de jongste 
hervormingsronde, toen dit probleem voor het eerst de kop opstak. Nu het deel uitmaakt van het beleid, 
willen wij bewijzen zien van hoe doeltreffend en efficiënt dit gebruik van publieke middelen echt was. 

• De schulden- en afhankelijkheidsval van de precisielandbouw, grote machines en big data-lobby's 
vermijden  
Lobby's voor megamachines en chemische input/zaden willen geld van het GLB beschikbaar stellen voor 
de financiering van enorme machines voor landbouwbedrijven. Ze rechtvaardigen dit als 'innovatie' die 
gebruikmaakt van 'big data'. Landbouwbedrijven worden gedwongen om machines te kopen. De 
verzamelde gegevens zijn het eigendom van en worden doorverkocht door de producenten van deze 
machines, waarna de landbouwbedrijven worden belaagd door inputbedrijven. De al beperkte middelen 
voor plattelandsontwikkeling op deze manier onrechtmatig gebruiken zou de inputafhankelijkheid van de 
landbouwbedrijven alleen maar versterken en hen meer schulden bezorgen. Hoewel technologieën – bv. 
voorspellingsmodellen om extreme weersomstandigheden/uitbraken van plagen te voorspellen en de 
landbouwwerkzaamheden en tussenkomsten dienovereenkomstig te plannen – veel mogelijkheden 
bieden, moeten we uitkijken voor de niet zo verborgen agenda van de 'innovatie'- en 'big data'-lobby's. 
Precisielandbouw kan helpen om minder water en pesticiden te gebruiken, maar deze vorm van landbouw 
veronderstelt in wezen een steriele bodem en verarmde biodiversiteit. Daartegenover werkt een levende 
bodem als een buffer bij zowel plagen- als voedingsstoffenbeheer, wat dus betekent dat men sowieso 
minder zijn toevlucht moet nemen tot pesticiden en meststoffen. Eenvoudige methodes kunnen even goed 
of zelfs beter werken, zijn beter geschikt voor kleinere landbouwbedrijven of bedrijven in afgelegen 
berggebieden, en brengen minder schulden of inputafhankelijkheid teweeg.  

• Het budget voor het GLB handhaven om een overgang naar duurzame landbouw en landelijke 
gebieden te financieren 
Wij maken ernstig bezwaar tegen de manier waarop middelen vandaag de dag uitgegeven of verdeeld 
worden. Het status quo is geen optie, en de manier waarop wij deze EU-middelen gebruiken moet 
drastisch veranderen. Landbouwbedrijven moeten worden ondersteund als ze duurzamer te werk willen 
gaan, omdat de overgang op korte termijn een financieel risico inhoudt. Om onze vele doelstellingen te 
bereiken, moeten wij het huidige aandeel van de begroting van het GLB behouden om te investeren in de 
overgang naar duurzaamheid.  

Besluit   
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Middelen voor de overgang naar een sociaal, economisch en ecologisch duurzame 
landbouw en voedselsysteem handhaven in het GLB-budget na 2020. 

Het huidige GLB vertegenwoordigt zo'n 40 % van het budget van de EU. In de onderhandelingen over 
het meerjarige financiële kader na 2020 zal het totale beschikbare budget afnemen door de brexit, terwijl 
de uitdagingen waarmee de plattelandsgebieden en de landbouwbedrijven te maken krijgen ook 
toenemen. Maar we kunnen ons geen verdere vertraging veroorloven in de overgang naar sociaal en 
ecologisch duurzame landbouw- en voedselsystemen. Dit streven mag niet worden gegijzeld door een 
onzeker budget, zoals tijdens de vorige budgetonderhandelingen, toen over het meerjarige financiële 
kader onderhandeld werd voor duidelijk was wat het GLB zou omvatten. Als we willen dat 
landbouwbedrijven overstappen op duurzame systemen, moeten we hen aanmoedigen en verplichten om 
daarvoor gebruik te maken van publieke middelen, zodat ze minstens tijdens deze overstapfase 
ondersteuning krijgen. Bij duurzame landbouw heeft namelijk iedereen baat. We moeten weerstaan aan 
de druk om de middelen voor plattelandsontwikkeling terug te schroeven, of om publieke middelen te 
verschuiven naar verzekeringsmaatschappijen en banken. We moeten de middelen voor de overstap 
handhaven maar grondig herschikken, om een voedselproductiesysteem uit te bouwen dat het hoofd kan 
bieden aan de immense maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen, en niet het minst de 
klimaatverandering. 

De manier waarop wij aan landbouw doen en onze voedselsystemen organiseren, heeft rechtstreekse 
gevolgen voor de natuurlijke hulpbronnen, zoals grond, zaden, vee, water, de biodiversiteit en kennis – 
het mondiale gemeenschappelijke goed. Deze hulpbronnen moeten worden beheerd door middel van 
collectieve, democratische controle, uitgestippeld via sterke Europese beleidsmaatregelen zoals het GLB. 
We moeten de biodiversiteit en ecologische processen een duwtje in de rug geven, zodat ze een 
meerwaarde betekenen voor de landbouwbedrijven. Levende gronden en biologisch overvloedige en 
gevarieerde agro-ecosystemen zullen voor langdurige vruchtbaarheid en productiviteit zorgen, en 
veerkrachtige ecosystemen bewerkstellingen die de klimaatverandering kunnen beperken en zich eraan 
kunnen aanpassen. Het allerbelangrijkste is dat deze veerkracht dan weer zal resulteren in meer 
autonomie en onafhankelijkheid voor de landbouwbedrijven, aangezien zij inputafhankelijkheid en 
schulden kunnen vermijden. 

'Business as usual' is eenvoudigweg geen optie. We moeten de middelen die momenteel op een 
fundamenteel andere manier uitgetrokken zijn voor het GLB, gebruiken om verder te gaan dan het GLB 
en om landbouwbedrijven en consumenten te ondersteunen bij de overgang naar een volledig duurzaam 
model voor de voedselproductie.  
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