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EUROPA, 
HOE ZIT DAT EIGENLIJK?

- EVP-fractie

- Commissies Nadien:

- Implementatie/omzetting

- Controle



GLB EN HET EUROPEES BUDGET

Totaal EU budget 2014-2020: € 1.074,5 miljard

• GLB: € 408,31 miljard (39% vh MFK 2014-2020)

• 1ste pijler: € 308,75 miljard (75,6% vh GLB)

• 2de pijler: € 99,6 miljard (24,4% vh GLB)

Totaal GLB-budget voor België: € 4,2 miljard

• 1ste pijler - directe steun: € 3,62 miljard

• 2de pijler - plattelandsontwikkeling: €1,57 miljard



› 1957: Stichting Europese Economische Gemeenschap

› 1962: Van zes nationale landbouwbeleiden naar één Europees landbouwbeleid

› 1968: Invoering Gemeenschappelijke Marktordening voor melk

› Richtprijsregeling

› Interventiepolitiek

› Stelsel van importheffingen en exportsubsidies

› 1984: Invoering van de melkquota

› Elke landbouwer krijgt een individueel quotum

› 1992 - 2003: Van marktondersteuning naar producentondersteuning

› Van richtprijs naar directe steun

› 2014: GLB met duidelijke keuze voor vergroening

� Directe steun & vergroening

› 1 april 2015 – Einde van de melkquota

WAAROM EEN EUROPEES LANDBOUWBELEID? 



GLB na 2020

Uitdagingen & voorstellen

‘Duurzaamheid’

GLB na 2020

Uitdagingen & voorstellen

‘Duurzaamheid’
1. Economisch duurzaam

2. Ecologisch duurzaam

3. Sociaal duurzaam



1. Economisch duurzaam: uitdaging



1. Economisch duurzaam: GLB-voorstellen

› De twee pijlers blijven bestaan

� Eerste pijler: jaarlijkse directe steun en marktinterventiemaatregelen

� Tweede pijler: meerjarig en flexibel investeringsplan (=plattelandsontwikkeling)

› Mogelijke aanpassingen 1ste pijler

� Nu: 80% steun gaat naar 20% landbouwers

� Bovengrens

� Degressieve betalingen

� Enkel naar landbouwer die moet leven van de landbouw

� GEEN cofinanciering van de lidstaten � GEEN hernationalisatie



1. Economisch duurzaam: specifiek melkvee

› Huidige beleidsinstrumenten voor de zuivelsector:

1. Publieke interventie

› Opkopen van mager melkpoeder en boter

2. Private opslag

› Steun voor de private opslag van boter, melk of beschermde kaas

3. Uitzonderlijke maatregelen

› Maatregelen tegen marktverstoring

› Maatregelen i.v.m. dierenziektes en verlies van consumentenvertrouwen

› Maatregelen om specifieke problemen op te lossen

› Maatregelen m.b.t. akkoorden en beslissingen in periodes van grote marktonevenwichten



Vrijwillige melkreductie tijdens de crisis:

• Kost: € 150 miljoen

• Resultaten vrijwillige melkreductie tijdens de crisis

• Melkprijs: stijging van 31% 

EU-28 België

Tot. melkreductie 860.907 ton 4.635 ton

Tot. aantal deelnemers 1.689 48.288

Gemiddelde reductie per deelnemer 16 ton 18 ton

1. Economisch duurzaam: specifiek melkvee – vooruitblik



1. Economisch duurzaam: specifiek melkvee – vooruitblik

Mogelijk nieuw instrument voor de zuivel: Vrijwillige melkreductie

• Nu onder ‘speciale maatregelen’

• Geen extra EU budget nodig

• Voorbeelden uit de praktijk:

• Friesland Campina (Nederland)

• Emmi (Zwitserland)

• Cooperatives Working Together (VS)

CONCLUSIE: Commissie evalueert vrijwillige reductie als succesvol en zal

waarschijnlijk de vrijwillige reductie uit de ‘speciale maatregelen’ halen



› Vergroening nu:

� Gewasdiversificatie
� Aanhouden grasland
� Ecologisch aandachtsgebied

EU legt alle details vast bv.:
� Aanhoudperiode
� Gewassen die in aanmerking komen
� ...

�Was niet houdbaar door agronomische verschillen
�Inspanning versus meetresultaat?

2. Ecologisch duurzaam: uitdaging



2. Ecologisch duurzaam: 
GLB-voorstellen

› Europa legt doelstellingen vast

� Nog geen doelstellingen
gekend

› Lidstaten dienen nationale 
plannen in i.f.v. de doelstellingen

� Bvb. lijst toegelaten
stikstofbindende gewassen

� Bvb. aangepaste
aanhoudperiode - per type 
grond/per bedrijf/ per regio



3. Sociaal duurzaam: uitdaging

› 31% meer dan 65 jaar

› 6% minder dan 35 jaar

OORZAKEN:
a. Economische onzekerheid

b. Druk op het gezin

c. Administratieve rompslomp



3. Sociaal duurzaam: GLB-voorstellen rond jonge landbouwers

› Hoe zal het GLB de jonge landbouwer steunen?

› Investeringssteun (top-up)

› Opleiding (via 2de pijler)

› Verzekering op risico’s in de eerste jaren

› (!) Exitsteun voor oudere landbouwers




