Beleidsvisie: Regionalisering en voedselsoevereiniteit in het GLB na 2013
In november 2010 maakte de Europese Commissie de plannen bekend voor het GLB van 2013
tot 2020. Op 8 oktober 2010 werd in Utrecht door 44 personen van 29 maatschappelijke
organisaties gesproken over de toekomst van de landbouw en het nieuwe GLB. Hierbij waren
vooral boeren-, natuur-, milieu – en ontwikkelingsorganisaties betrokken. Er bleek grote
overeenstemming over regionalisering van productie en consumptie en voedselsoevereiniteit als
leidende principes (in het nieuwe GLB). In deze notitie wordt besproken hoe deze principes
kunnen aansluiten op de voorstellen van de Europese Commissie.
Eerst wordt een reactie gegeven op de doelstellingen en voorstellen van de Commissie, daarna
worden alternatieve voorstellen gepresenteerd binnen het GLB en aanverwante terreinen.
Tenslotte worden voordelen van dit voorstel besproken.
I.Voorstellen van de Europese Commissie i
De Europese Commissie geeft drie scenario´s voor de hervormingen:
1. Voortzetting van de status quo met beperkte verbeteringen ten opzichte van het huidige
GLB.
2. Een meer gebalanceerde, doelgerichte en duurzame financiële ondersteuning, om zo om
te kunnen gaan met nieuwe economische, sociale en milieu-uitdagingen.
3. Afschaffen van alle markt- en inkomensondersteuning, en focus op milieu- en
klimaatdoelen. Dit zou leiden volgens de EC tot een daling van de landbouwproductie
en het aantal boeren, ontvolking van bepaalde gebieden en intensivering in andere.
II Reactie op de voorstellen
Door de komst van de nieuwe landbouwcommissaris Ciolos wordt er in ieder geval in
doelstellingen en uitstraling afstand genomen van de harde liberaliseringsagenda van de vorige
commissaris Fischer-Boel. Dit uit zich vooral in de specifieke maatregelen gericht op het
versterken van de positie van boeren in de keten, extra aandacht voor kleine boeren en het
behoud van een levensvatbaar platteland.
Zo zijn wij het eens met doelstellingen als: Europese voedselzekerheid op lange termijn, het
handhaven van levensvatbare gemeenschappen met voldoende werkgelegenheid op het
platteland, een stabiel boereninkomen, maatregelen om te komen tot een eerlijkere verdeling in
de voedselketen, duurzame landbouwmethoden, inzet van boeren bij landschap- en
natuurbeheer, betalen aan boeren die produceren in gebieden met handicaps, een kwalitatief en
divers voedselpakket aan de Europese burgers, en efficiënter gebruik van belastinggeld
We zijn het echter niet eens met de onveranderde en onmogelijke boodschap van de Europese
Commissie dat het hervormde GLB zowel leidt tot een duurzamere landbouwproductie in
Europa als een productie die kan concurreren op de wereldmarkt. De Commissie weet dat
boeren bij de huidige instabiele en structureel te lage prijzen helemaal niet kunnen concurreren
op de wereldmarkt. Er worden daarom weer allerlei kunstgrepen uitgehaald om alle boeren
toegang te laten houden tot toeslagen. Een minderheid van boeren krijgt daarnaast specifieke
betalingen. Met dat laatste is niets mis, maar dit kan effectiever. Dus nu volgt een alternatief dat
goed binnen het zojuist genoemde scenario 2 zou kunnen passen.
III. Alternatief voorstel
Uitgangspunt wordt dat boeren vooral voor de Europese markt produceren, voor een
kostendekkende prijs. Voor Nederlandse boeren betekent dit dat men hoofdzakelijk voor de
nationale en Noordwest-Europese markt gaat produceren. Boeren in ontwikkelingslanden
krijgen dan ook de kans om voor hun eigen markt te produceren. Ze hoeven namelijk niet meer
te concurreren met de gesubsidieerde overproductie uit Europa en de Verenigde Staten.
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1. Productiebeheersing en voorraadbeheer (pijler 1)
- Algemeen: Aanbodmanagement op Europees consumptieniveau en – onder voorwaarden – de
koopkrachtige vraag buiten Europa ii, voor alle basisproducten waaronder graan, plantaardig
eiwit, zuivel, suiker, zetmeel en vlees. Een vergelijkbaar beleid – hoewel toen leidend tot
overproductie – was van kracht tot 1992 in de EU voor zuivel, suiker, graan en rundvlees maar
wordt uitgebreid naar andere sectoren zoals de intensieve veehouderij. Op deze manier worden
productie en consumptie in Europa met elkaar in overeenstemming gebracht en overschotten
voorkomen. Met vertegenwoordigers uit elke landbouw- en veeteeltsector wordt onderhandeld
op welke wijze men de aanbodmanagement wenst in te vullen.
- De melk- , zetmeel en suikerquotering worden na 2015 gehandhaafd en aangepast. De
uitbreiding van melkquota gedurende de afgelopen jaren wordt teruggedraaid omdat deze leidde
tot overschotten en dumping. Het te produceren quotum wordt jaarlijks afgestemd op de
verwachte vraag, via de zogenaamde flexibele quotering.
- De verplichte braaklegging in de akkerbouw wordt opnieuw ingevoerd, waarbij wordt
gestimuleerd dat boeren hun akkerranden permanent onbebouwd laten om natuurbeheer
mogelijk te maken. Hierdoor kan de biodiversiteit beter beschermd worden.
- Het systeem van Europese interventievoorraden wordt opnieuw ingevoerd, om zo
fluctuaties in oogsten op te vangen, te zorgen voor stabiele prijzen aan de boer en de
consument, en de voedselzekerheid op lange termijn veilig te stellen. Deze voorraden zullen
door aanbodmanagement beperkt blijven, dus de boterbergen blijven verleden tijd.
2. Meer regionale zelfvoorziening - Europa is hierbij te zien als een regio. (pijler 1)
- Algemeen: De WTO-afspraken worden herzien zodat voedselsoevereiniteit het leidende
principe wordt. Dat betekent in Europa onder andere dat importheffingen op producten van
buiten de EU zo hoog worden vastgesteld dat boeren een gegarandeerde kostendekkende prijs
op de Europese markt kunnen ontvangen voor hun producten. Dit kan bereikt worden via het
gebruik van flexibele importheffingen die variëren afhankelijk van de wereldmarktprijs. Het
wordt zo groothandel en verwerkende industrie onmogelijk gemaakt de wereld af te stropen
naar de goedkoopste producten en grondstoffen.
Geïmporteerde producten moeten op weg naar een zo groot mogelijke Europese
zelfvoorziening, aan dezelfde (duurzaamheids)eisen voldoen als de in de EU voortgebrachte
producten (gelijk speelveld). Er geldt een importverbod voor producten die niet aan de hoge
Europese eisen voldoen. Alle producten waarvoor een alternatief gewas in voldoende mate in
Europa kan worden geproduceerd worden belast met een importheffing, om zo een zo groot
mogelijke Europese zelfvoorziening mogelijk te maken. Dit betekent overigens geen autarkie.
Internationale handel en import van tropische producten blijft gewoon bestaan, maar dan op
basis van eerlijke prijzen aan boeren en soevereine ‘vrijwillige’ beslissingen van landen die
bepaalde producten niet (voldoende) kunnen produceren. iii
Dit recht op productie van voedsel door eigen boeren en dus beschermen van markten geldt
natuurlijk ook voor ontwikkelingslanden. Hiervoor is naast een hervorming van de WTO nodig
dat de liberalisering van de landbouw verdwijnt uit bilaterale- en regionale
vrijhandelsverdragen, en dat Wereldbank en IMF ontwikkelingslanden niet langer kunnen
dwingen hun bescherming van landbouw af te breken.
- Europese eiwitteelt; Er worden Europese importheffingen heringevoerd op
veevoedergrondstoffen zoals soja en maïsglutenmeel en tapioca. Door de importheffing op soja
en andere plantaardige eiwitten wordt de Europese teelt van eiwitgewassen – deels voor
menselijke consumptie en deels als veevoer – weer aantrekkelijk. Het gaat hierbij onder meer
om: erwten, lupine en veldbonen.
- In een overgangstermijn naar een zo groot mogelijke - liefst volledige - Europese
zelfvoorziening van plantaardig eiwit zowel voor food als feed, kan worden gewerkt met
importquota van gegarandeerd duurzame soja.
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- Naast deze importheffing zijn in de eerste fase o.a. voor teelt- en veredelingsonderzoek,
verwerking, productontwikkeling, consumentenvoorlichting en marktbewerking een Europese
projectbijdragen nodig – zoals verstrekt in de jaren tachtig – om de teelt van deze
eiwitgewassen aantrekkelijk te maken in vergelijking met andere gewassen. Overigens
verstrekken Polen en Frankrijk deze subsidie nu al. iv
De eiwittransitie – van minder dierlijk naar meer plantaardig – vergt aanzienlijke budgetten ook
voor productontwikkeling, consumentenvoorlichting en marktbewerking.
- Plantaardige olie Vergelijkbaar met soja wordt de importheffing op palmolie verhoogd, zodat
de import van palmolie fors wordt teruggedrongen. Hiervoor in de plaats worden Europese
alternatieven geteeld als koolzaad, zonnebloem, olijf, lijnzaad, hennep, Europese geteelde soja
en maïs. v Mogelijk zijn productiesubsidies mogelijk om deze teelten aantrekkelijker te maken.
- Vezelgewassen vergelijkbaar met eiwit. Vezelgewassen kunnen (petro)chemische producten
vervangen in o.a. textiel, auto’s en bouwmaterialen.
- Europees hout via agroforestry; Europese productie van hout biedt een goed alternatief om
de ontbossing in de tropen tegen te gaan, en de bijdrage van Europa aan de illegale kap te
stoppen. Binnen agroforestry kan deze productie gecombineerd worden met de teelt van
voedsel en het uitbreiden van de biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt dat 1 hectare agroforestry
net zoveel hout- en landbouwproductie oplevert als 1,5 hectare met bos en graan apart geteeld.vi
3. Afschaffen van inkomens- en exportsubsidies en betalen voor maatschappelijke
diensten (pijler 1 en 2)
- De herstelde marktbescherming en productiebeheersing leidt er toe dat alle boeren een
kostendekkende prijs uit de Europese markt kunnen behalen. Dit systeem werkt al goed binnen
de Canadese melkveehouderij; hier wordt de kostendekkende melkprijs bepaald door een
onafhankelijke commissie. vii Onder voorwaarde dat deze hervorming wordt ingevoerd kunnen
alle huidige inkomens- en exportsubsidies worden afgeschaft.
- Exportsubsidies worden zo snel mogelijk afgeschaft, de inkomenssubsidies kunnen vanaf
2013 geleidelijk worden afgeschaft parallel lopend met de introductie van maatregelen die de
kostendekkende prijs daadwerkelijk realiseren
- Het EU-budget dat vrij komt, wordt gebruikt om via pijler 2 een minderheid van Europese
boeren kostendekkend te belonen voor hun groene en blauwe dienstverlening aan de
samenleving. Hieronder vallen water-, landschaps- en natuurbeheer, bevorderen van
biodiversiteit en een compensatie voor het boeren in gebieden met natuurlijke handicaps zoals
berggebieden en het veenweidegebied. Daarnaast worden extra doelen aan deze pijler
toegevoegd zoals stimulering van ecologische landbouw, lokale voedselvoorziening (zoals
stadslandbouw), decentrale duurzame energieopwekking en herstel van de biodiversiteit die
verloren is gegaan tijdens de intensivering gedurende de afgelopen vijftig jaar. Lidstaten
kunnen hieraan bijbetalen via cofinanciering, maar dit mag niet leiden tot een ongelijk
speelveld binnen Europa.
Overige Europese maatregelen
- De eisen op gebied van dierenwelzijn en milieu worden verscherpt en geharmoniseerd over
heel Europa. Dieren moeten hun soorteigen gedrag kunnen uitvoeren, en vervuiling van lucht,
water en bodem moeten sterk verminderd worden.
- Terugbrengen van het gebruik van kunstmest en veevoer, met name het gebruik van het steeds
schaarser wordende fosfaat. Zo snel mogelijk terugwinnen van het fosfaat uit menselijke
mest; liefst in de wijk voor gebruik op het land in de regio, maar anders via het terugwinnen uit
het rioolslib.
- De uniformiteits- en voedselhygiëne-eisen aan boeren in Europa die leveren aan lokale
markten worden versoepeld. Alleen als men produceert voor andere Europese landen, gelden de
huidige strenge eisen. Voedsel moet veilig geproduceerd en verwerkt worden, maar dit mag niet
ten koste gaan van traditionele streekproducten en lokale werkgelegenheid. Het moet
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gemakkelijker en goedkoper worden om ontheffingen aan te vragen voor erkende
streekproducten.
- Opheffen van het Europese verbod van gebruik van diermeel in het veevoer voor omnivoren
als varkens en pluimvee. Dit onder voorwaarde dat betreffende veevoer niet aan soorteigen
dieren wordt gevoerd. Momenteel wordt 16 miljoen ton diermeel verwerkt tot biodiesel en
groene energie, terwijl 32 miljoen ton soja geïmporteerd wordt. Het weer verwerken van dit
diermeel kan dus de helft van de soja-import voorkomen. viii
- Tevens kan er dan een Europees verbod op gebruik van vismeel in veevoer voor varkens,
pluimvee en kalveren worden ingevoerd, om overbevissing te voorkomen.
- We zijn tegen de import van biomassa en biobrandstoffen uit ontwikkelingslanden. Europese
productie van biomassa en biobrandstoffen is alleen mogelijk, als dit niet ten koste gaat van de
voedselproductie en een positieve energiebalans heeft en voldoet aan de duurzaamheidcriteria.
Ook dienen de kringlopen van mineralen gesloten te blijven. Maar de prioriteit verschuift naar
een drastische besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen (in de transportsector).
- Om het transport en het energieverbruik binnen de vrije interne EU-markt te verminderen,
worden er Europese ecotaxen op brandstof ingevoerd. Ook binnen de EU vindt de
landbouwproductie dan dicht mogelijk bij de consument regionaal plaats.
- Op nationaal en Europees dienen de mededingregels ten opzichte van boeren en vissers te
worden versoepeld zodat ze beter in staat zijn marktmacht cq. marktkracht te organiseren. De
Europese mededingingsautoriteiten moeten door hervorming van de mededingingswetgeving,
ook een einde maken aan de grote macht van inkooporganisaties van de (multinationale)
detailhandelsbedrijven. De EU richt een monitoringsorganisatie op die de transparantie van de
voedselketen waarborgt en een eerlijke verdeling van marges tussen de diverse schakels in de
voedselketen continu in de gaten houdt.
IV. Voordelen
- Door de kostendekkende prijzen aan de boeren en het niet hoeven concurreren op de
wereldmarkt, wordt de schaalvergroting en overgang naar een industriële landbouw
afgeremd. Dan kunnen gezinsbedrijven hun bedrijf voorzetten en blijft het platteland leefbaar.
Dit is vooral in Oost-Europa van belang waar in veel landen kleinschaliger en duurzaam
geproduceerd wordt. Dit pakt ook positief uit voor de natuur en de biodiversiteit.
- In de winkel liggen alleen producten die aan scherp verhoogde milieu- en dierenwelzijneisen
voldoen, voor een eerlijke prijs. De importheffingen, ecotaxen op fossiele brandstoffen en de
verhoogde Europese eisen zorgen er voor dat de hogere dierenwelzijns- en milieukosten
eindelijk in de prijs worden geïnternaliseerd. De agribusiness, de veevoerindustrie en de
detailhandel zijn (hoofdzakelijk) aangewezen op Europese producten, waardoor het is
afgelopen met de concurrentie om de laagste prijs.
- De prijsverhogingen aan de consument voor plantaardige producten als groente en fruit zullen
kunnen meevallen, omdat de marktmacht van inkooporganisaties van supermarkten wordt
aangepakt. Toch zullen door de internalisering van milieu- en dierenwelzijnskosten, de
prijsverschillen tussen biologische - en gangbare producten kleiner worden, waardoor de
vraag naar biologische producten zal stijgen.
- De kostendekkende prijzen betekenen dat veeboeren met veel minder dieren een bloeiend
gezinsbedrijf kunnen behouden. Er ontstaan ook nieuwe kansen voor gemengde bedrijven
waarbij zowel plantaardig voedsel, veevoer en veehouderij plaats vindt. Dus in ieder geval
wordt de teruggang van het aantal boeren in het huidige tempo (acht per dag) gestopt. Deze
meer lokaal en regionale georiënteerde voedselproductie betekent ook nieuwe kansen voor
verwerkende- en handelsbedrijven.
- Met de koeien die in de wei blijven, wroetende varkens en scharrelende kippen overal
zichtbaar op het platteland ontstaan er ook nieuwe kansen in de recreatie. Met als extra bonus
een verbeterd contact tussen de consument en de producent van zijn voedsel.
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- De kringlopen binnen de Europese landbouw kunnen weer gesloten worden; geen
overbemesting meer, fosfaattekorten worden zoveel mogelijk voorkomen. Verminderd
kunstmestgebruik door teelt van vlinderbloemige eiwitgewassen (als sojavervanger) die
stikstof uit de lucht in hun wortels binden.
- Veel minder gebruik van fossiele brandstoffen en verminderde bijdrage aan
klimaatverandering door: verminderde consumptie van dierlijke producten, geen Europese
bijdrage aan vernietiging natuurgebieden in ontwikkelingslanden, drastisch terugbrengen van
transport door Europese en regionale productie.
- Er komt een einde aan de Europese bijdrage aan de sociale -, milieu- en natuurcatastrofe die
gepaard gaat met de teelt van soja, palmolie en biobrandstoffen in ontwikkelingslanden.
Landhervorming van de voor de Europese markt bestemde plantages die nu nog in bezit zijn
grootgrondbezitters, leidt tot meer landrechten voor kleine boeren en voedselzekerheid in
ontwikkelingslanden. Inheemse volkeren krijgen hun grondgebied terug (waarop ze volgens
nationale wetgeving recht hebben).
- De (verkapte) dumping van Europese overschotten op markten in ontwikkelingslanden
wordt gestopt, doordat ook alle exportsubsidies inkomenssubsidies worden afgeschaft.
Hierdoor kunnen boeren in ontwikkelingslanden weer een kostendekkende prijs behalen voor
de voedselproductie voor de lokale en nationale markt. Ook dit heeft positieve effecten voor de
voedselzekerheid.
- Genoemde hervormingen hebben positieve effecten voor het Europese budget; het
afschaffen van alle handelsverstorende landbouwsubsidies en extra inkomsten uit ecotaxen en
importheffingen. Alleen de hervorming van het GLB in de gewenste richting levert al een
besparing van ruim 30 miljard op. ix Dit budget kan veel effectiever worden ingezet voor
genoemde maatschappelijke - en groene diensten en om de Europese voedsel- en
energiezekerheid veilig te stellen met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Maar
het totale budget – voor landbouw, duurzame voedsel- en energievoorziening,
plattelandsontwikkeling, natuurbeheer en beschermen van biodiversiteit – dient in stand te
blijven.
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