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Dagelijkse slotkoers vat Brent-olie in dollars.
Bron: Behr
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Lees het commentaar en reageer op  /commentaar

DOOR GERRIT ROOS EN NATASJA OERLEMANS

N
a meer dan een halve 
eeuw industrialisatie en 
schaalvergroting van 

landbouw en voedselproductie is 
de duurzame gezinslandbouw in 
Europa aanzienlijk afgenomen. 
Ons voedselsysteem is afhanke-
lijk van goedkope fossiele brand-
stoffen en importen van veevoer, 
terwijl er sprake is van ongezon-
de consumptie van te veel calo-
rieën en vetten.

 Stijgende energiekosten, dras-
tische achteruitgang van de bio-
diversiteit, klimaatverandering 
en afnemende water- en land-
voorraden bedreigen de  voedsel-
productie. Dit terwijl een groei-
ende wereldbevolking de dubbele 
last te dragen krijgt van  honger 
en chronische ziekten ten gevolge 
van overconsumptie. We kunnen 
deze uitdagingen alleen goed op-
pakken als we zowel de landbouw 
zelf  als het beleid op het vlak van 
landbouw en voedsel heel anders 
gaan benaderen.

De EU moet de cruciale rol van 
de duurzame gezinslandbouw 
voor de voedselvoorziening er-
kennen en ondersteunen. De her-
vorming van het Gemeenschap-
pelijk Landbouw Beleid (GLB) in 
2013 biedt grote kansen een einde 
te maken aan liberalisering van 
het landbouwbeleid. Een nieuw 
beleid moet overproductie tegen-
gaan en het evenwicht tussen 
vraag en aanbod handhaven, zo-

dat boeren kostendekkende prij-
zen kunnen verdienen, en consu-
menten eerlijke prijzen betalen 
voor milieu- en diervriendelijke 
producten. 

 We zullen de maatschappij en 
de politiek vragen – vandaag de 
vaste Kamercommissie voor 
landbouw in een petitie  – of  zij 
zich hard willen maken voor on-
der meer : het bevorderen  van ge-
zonde eetpatronen en de con-
sumptie van lokale seizoenspro-
ducten ; overal in Europa moeten 
boeren kunnen blijven produce-
ren op gezinsbedrijven waarmee 
ze een eerlijk inkomen kunnen 
verdienen, wat een flexibele 
marktregulering vereist en voed-
sel- en veevoerproducten moeten 
zoveel mogelijk in Europa ver-
bouwd worden, wat de de import 
van soja kan beperken. Verder 
mag het GLB de voed selsystemen 
in ontwikkelingslanden niet 
schaden en moet Europa het mi-
lieu   respecteren .
 ❏ Gerrit Roos is voorzitter van Plat-

form Aarde Boer Consument 
(ABC), Natasja Oerlemans werkt 
voor Milieudefensie 

Stop de liberalisering van het 
landbouwbeleid. Nieuw 
beleid moet leiden tot 
duurzame gezinsbedrijven, 
eerlijke prijzen en zoveel 
mogelijk veevoer- en 
voedselproductie in Europa, 
vinden Gerrit Roos en 
Natasja Oerlemans.

De soja-import moet verminderen, aldus ABC en Milieudefensie.  Foto Reuters

GLB moet over
heel andere boeg

Olieprijs maakt duikeling, gasprijs stabiel
DOOR JAN CEES BRON

De prijs van een vat Noordzeeolie 
(159 liter) is fors gestegen tot bo-
ven de 81 dollar (59,9 euro), het 
hoogste niveau sinds de eerste 
week van januari. Op de termijn-
markt van New York is de olie-
prijs alweer dalende sinds de cen-
trale bank van India de basisren-
te heeft verhoogd.

Beleggers vrezen dat na India 
mogelijk in meer landen de rente 
wordt verhoogd. In de Eurozone 
is hier wel de ruimte voor, maar 
is renteverhoging volgens banka-
nalisten voorlopig niet waar-
schijnlijk.

De vraag naar olie komt boven-
dien onder druk te staan door de 
stijgende waarde van de Ameri-
kaanse dollar, wat olie voor lan-
den die de dollar niet voeren rela-
tief  duurder maakt. Olie wordt 
net als granen verrekend in dol-
lars. Een euro is op dit moment 
rond de 1,35 dollar waard, terwijl 

een week eerder 1 euro nog 1,37 
opleverde.

De druk op de euro kan worden 
verlicht wanneer het Internatio-

naal Monetair Fonds of  de Euro-
pese Monetaire Unie (EMU) tot 
een plan van aanpak komt voor 
Griekenland.

De angst bestaat dat Grieken-
land nog als lid van de zogeheten 
Eurozone failliet gaat, wat de ge-
loofwaardigheid van de euro ern-
stig aantast. Op korte termijn is 
een fors lage eurowaarde goed 
voor de export, maar op langere 
termijn is Nederland gebaat bij 
een stabiele waarde op slechts 
een iets lager niveau dan nu het 
geval is. Nederland is namelijk 
ook een belangrijke importeur en 
doorvoerhaven.

De prijs voor een kuub Agro-
Budgetgas, contract 2011, staat 
redelijk stabiel op 14,957 cent. Bij 
levering een jaar later wordt 
17,141 cent gerekend. Analisten 
zien ruimte voor verdere verla-
ging. Op de TTF-markt liggen 
koersen een halve cent lager. 

Het zonnige weer zet druk op 
elekticiteitsprijzen. 

D
e discussie in de Brabantse Staten naar aanleiding van het 
burgerinitiatief  en de besluiten die er vrijdag zijn genomen, 
hebben een zekere uitstraling naar de andere provincies. 

Dat maken ook de reacties van Overijssels gedeputeerde Piet Jansen 
en Limburgse Groen Links duidelijk. De vrees bestaat dat er een 
stroom ontstaat van Brabantse ondernemers die hun heil zoeken bui-
ten hun thuisprovincie. 

De normen die Noord-Brabant nu oplegt voor bouwblokkavels zijn 
welhaast strenger dan de regels in Overijssel en Gelderland. In die 
provincies bestaat nog wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een ver-
gistingsinstallatie te bouwen bovenop de gegeven oppervlakte. Dat 
zou in Brabant met deze strikte normen wel eens moeilijker kunnen 
worden. 

De discussie in Brabant heeft een hoog emotiegehalte. Niemand wil 
megastallen; iedereen wil gezinsbedrijven. Maar de verschillende par-
tijen hebben daar allemaal hun eigen voorstelling bij, met als gevolg 
dat er weinig begrip is over en weer en dat er nogal eens langs elkaar 
heen wordt gepraat. 

Vanuit LTO Nederland wordt de wens geuit om meer op basis van 
argumenten te discussiëren. Die wens is terecht.  

Discussie op argumenten

De redactie behoudt zich het recht voor brieven (max. 100 woorden) en opiniestukken 
(max. 300 woorden) in te korten of niet te plaatsen. Mail: agd.mem@reedbusiness.nl
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DOOR JAN BRAAKMAN

D
e Europese Unie heeft een 
akkoord gesloten met Ar-
gentinië over de uitvoe-

ring van de regels op het gebied 
van toelating van genetisch ver-
anderde gewassen. Argentinië 
heeft samen met Canada en de 
Verenigde Staten bij de Wereld-
handelsorganisatie (WTO) ge-
klaagd over de Europese regelge-
ving.

De EU heeft nu met Canada en 
Argentinië een akkoord gesloten. 
Handelscommissaris Karel De 
Gucht toonde zich eind vorige 
week ingenomen met het ak-
koord. ”Ik hoop dat de Verenigde 
Staten op korte termijn tot de-
zelfde conclusie komen als Cana-
da en Argentinië”, zei hij.

De klacht die de drie landen bij 
de Wereldhandelsorganisatie 
hebben ingediend heeft onder 
meer te maken met het tijdelijke 
verbod in Europa op de toelating 
van genetisch gemodificeerde ge-
wassen en met de nationale maat-
regelen die in verschillende lid-
staten gelden tegen genetisch 
veranderde gewassen.

De EU is lang in gesprek ge-
weest met Argentinië en Canada. 
De Verenigde Staten hebben be-
gin 2008 het verzoek ingediend bij 
de WTO om strafmaatregelen te-
gen de EU te kunnen instellen. 
Aanvankelijk vormden Argenti-

nië, Canada en de VS één front te-
gen de EU. Maar in 2008 scheid-
den de wegen: De VS zoekt de ju-
ridische confrontatie bij de WTO 
terwijl de twee andere landen 
overleg blijven voeren.

De EU gaat nu regelmatig over-
leggen met Canada en Argenti-
nië. Het belang van wederzijdse 
afstemmen van wetgeving is evi-
dent voor met name de Europese 
industrie, die afhankelijk is van 
de invoer van genetisch gemodifi-
ceerde producten, zoals de vee-
voersector .

De EU, Canada en Argentinië 
zijn het er over eens dat de toe-
passing van genetisch verander-
de gewassen niet meer is tegen te 
houden. Verschillende regelge-
ving werkt dan belemmerend op 
de internationale handel in 

transgene producten. Daar heb-
ben de handelspartners geen be-
lang bij. Maar dit betekent niet 
dat de Argentijnen en Canadezen 
nu ook invloed krijgen op de toe-
lating krijgen van genetisch ver-
anderde producten in de Europe-
se Unie. Maar gezien het toene-
mende gebruik van biotechnolo-
gie door de belangrijkste 
exporteurs naar de Europese 
Unie, hebben de EU en die expor-
teurs er beide belang bij informa-
tie uit te wisselen over de invoe-
ring van regelgeving, zodat kan 
worden voorkomen dat niet-toe-
gestane producten terecht komen 
in voor de Europese Unie bestem-
de GMO-vrije ladingen.

Of  de VS tot strafmaatregelen 
mag overgaan, hangt af  van de 
beoordeling door WTO-rechters.

Europa zoekt akkoord met 
VS over biotechnologie

DOOR RUUD PEIJS

De National Farmers Union of  
Scotland (NFUS) heeft de strijd 
aangebonden tegen de buiten-
proportionele boetes die boeren 
kunnen oplopen als ze maar iets 
de voorwaarden voor toeslag-
rechten of  andere steunregelin-
gen overtreden. ”De boetes zijn 
nu volstrekt niet meer in over-
eenstemming met de ernst van de 
fouten”, aldus de NFUS die elders 
in de EU medestanders zoekt 
voor haar actie.

De Europese Commissie heeft 
na een onderzoek van de gelden-

de procedures de Britse en daar-
mee de Schotse regering – die re-
delijk onafhankelijk is op land-
bouwgebied – opgedragen de boe-
tes op te trekken. ”Hoewel de 
omschrijving van overtredingen 
niet is veranderd, is dat wel het 
geval met de manier waarop boe-

tes worden berekend. Wie niet 
voldoet (non-compliance) krijgt 
nu 3 procent op de toeslagrechten 
gekort, terwijl dat voorheen 
meestal 1 procent was”, stelt de 
bond. Bovendien wordt die kor-
ting met terugwerkende kracht 
opgelegd, iets wat de NFUS nu 
voor de rechter wil aanvechten.

Voorzitter Jim McLaren: ”Veel 
van onze leden worden gecon-
fronteerd met veel hogere boetes 
dan ze verwachtten. Onze boeren 
zijn pas eind november geïnfor-
meerd over kortingen op de rech-
ten voor 2009, voor velen kwam 
dat als een schok. Veelal gaat het 
om een heel klein aantal fouten 
in vergelijking, waarmee de boe-
tes volstrekt buiten proporties 
zijn. ”

Schotse agrariërs in verzet tegen boetes

Schapen in Schotland. Foto Flickr

Europees handelscommissaris Karel De Gucht (rechts).  Foto ANP
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