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Betreft: middenveldorganisaties vragen Vlaamse en Belgische landbouwminister om 
ambitieuzer GLB dat boer én leefmilieu beschermt 

Geachte Minister, 

Op 29 november presenteerde de Europese Commissie haar mededeling over het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ondergetekende organisaties vinden de vage 
plannen van de Commissie een gemiste kans. Op 11 en 12 december hebben de 
landbouwministers tijdens de Europese landbouwraad een eerste gelegenheid om over het 
voorstel een debat te voeren. Wij vragen u om als Vlaams minister van landbouw, samen met 
uw federale collega Denis Ducarme, namens België stelling in te nemen voor een radicaal 
hervormd GLB dat ondersteunend werkt voor een duurzaam voedselsysteem waar zowel  boer 
als leefmilieu beter van worden. 

Een grondig debat is nodig, want dit GLB kan niet voor duurzame perspectieven op het 
platteland zorgen. Dat werd onlangs nog bevestigd door wetenschappers die in een 
zogenaamde Fitness Check1 de doeltreffendheid van het GLB onder de loep namen. De 
conclusies van hun rapport luidden dat zowel sociaal-economisch als op het vlak van natuur, 
milieu en klimaat het GLB ondermaats tot slecht presteert. Ook de directe inkomenssteun aan 
landbouwers lijkt op vele fronten te falen. We nodigen u uit om de bevindingen uit deze studie 
mee te nemen in het politiek debat van de komende maanden.  

Dat er nood is aan een grondige hervorming vonden ook een kwart miljoen burgers tijdens de 
publieke GLB-consultatie dit voorjaar, waar trouwens ook ruim 20.000 Belgen aan deelnamen. 
De Europese Commissie negeert vandaag zowel deze oproep als het voortschrijdend inzicht 
dat het zo niet verder kan. De Commissie wil misschien wel de lidstaten de mogelijkheid bieden 
om landbouwsubsidies doelgerichter in te zetten, zij toont geenszins de ambitie om de 
landbouw in heel Europa in een echt transitiekader te brengen.  

De Europese Commissie erkent dat de effectiviteit van het huidige GLB op maatschappelijke 
thema’s als biodiversiteit, klimaat, bodem, … te kort schiet. Toch laat zij na om in haar 
mededeling over het toekomstig GLB daartoe duidelijke en meetbare Europese doelen voorop 
te stellen. Wij vragen dat België in het politiek debat dat nu aanvangt de Commissie aanmaant 
deze doelen ambitieuzer en preciezer te omschrijven. Tegenover meer zeggingskracht aan de 
lidstaten om de doelen ‘binnen eigen context’ in te vullen moeten ook waterdichte 
verantwoordingsprocedures en een degelijke monitoring staan.  

                                                             
1 (1): G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira, C. Azam, J. 
Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J. Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, and Y. Zinngrebe 
(2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment. Leipzig, German 
Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. Link naar de studie vindt u hier 
 



Het is ook verrassend dat de Commissie in haar Mededeling blijft vasthouden – op enkele 
minimale aanpassingen na - aan het oude systeem van de directe betalingen. Subsidies 
toekennen om binnen het wetgevend kader te produceren zijn geen stimulans voor 
verduurzaming. Ondergetekende organisaties vinden dat structurele ondersteuning van 
boeren met de publieke middelen van het GLB alleen gerechtvaardigd is als daar publieke 
goederen2 tegenover staan (public money for public goods). Tegelijk moeten mechanismen 
worden ontwikkeld om er voor te zorgen dat boeren een leefbaar inkomen komen verdienen 
uit de productie.  

Wij vragen u dus om een pleidooi te houden om directe betalingen uit te faseren en te 
vervangen door resultaatgerichte beloningen voor boeren die naast voedsel consequent 
bijdragen aan leefmilieu en maatschappij. Op die manier geeft het GLB een duidelijke 
economische stimulans aan toekomstgerichte boeren die in hun dagdagelijkse bedrijfsvoering 
de landbouw en het platteland terug veerkrachtig maken. Nieuwe GLB-instrumenten moeten 
boeren stimuleren en ondersteunen om stapsgewijs te verduurzamen op basis van meetbare 
resultaten. Opbouw en uitwisseling van kennis, afspraken met alle ketenactoren en 
reconversiepaden voor landbouwbedrijven zijn daarbij bruikbare pistes.  

Tenslotte vragen wij dat België een voortrekkersrol opneemt in het waken over meer 
coherentie tussen het toekomstig GLB en ander Europees beleid op het gebied van milieu, 
natuur en klimaat, ontwikkelingssamenwerking en handel, voeding en gezondheid en 
ruimtelijke planning. Dat deze beleidscoherentie in de mededeling van de Commissie 
ontbreekt is een gemiste kans.  

Ondergetekende organisaties rekenen op gezond boerenverstand om landbouw terug 
toekomstbestendig te maken. Voor ons betekent dit dat boeren opnieuw aan faire inkomens 
en binnen de ecologische grenzen van onze leefomgeving voedsel kunnen produceren. Nu 
het politieke proces rond de hervorming start, gaan we hiervoor graag met u en uw diensten 
de dialoog aan.  

Hoogachtend, 

Freek Verdonckt en Thierry Kesteloot,  
namens Voedsel Anders 
 
Voedsel Anders is een beweging waarin ruim 20 Vlaamse organisaties samenwerken rond 
agro-ecologie. Voor deze brief kropen onder meer volgende organisaties in hun pen: 
Natuurpunt, Oxfam Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, Wervel, Vredeseilanden / Rikolto, 
Greenpeace, Broederlijk Delen, Velt, Oxfam Wereldwinkels, Bioforum en West-Vlaamse 
Milieufederatie 

Contactpersonen: 

• Freek Verdonckt, beleidsmedewerker Natuurpunt – 0492 46 14 07 – 
freek.verdonckt@natuurpunt.be 

• Thierry Kesteloot, beleidsmedewerker Oxfam – 0475 54 37 23 - tke@oxfamsol.be 
 
                                                             
2 'Er bestaat een hele reeks aan publieke goederen die geassocieerd worden met landbouw. De twee 
belangrijkste zijn publieke goederen die handelen rond milieu (zoals landbouwlandschappen, waterkwaliteit, 
biodiversiteit, …) alsook rond het sociale aspect (leven op platteland, veiligheid rond voeding, …) uit  “The 
Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union” door Institute for European 
Environmental Policy. Zie hier voor een samenvatting van het document.   


