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Nu de Europese Commissie vorm lijkt te krijgen kunnen we een eerste analyse maken van wie waar “gezet” 
werd door de nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Europese Commissie start haar werk-
zaamheden pas in november en in afwachting moeten de verschillende kandidaat-commissarissen hun 
visie op hun beleidsdomein verdedigen in het Europees Parlement, dat reeds de werkzaamheden hervatte. 
Onze huidige minister Didier Reynders wordt verantwoordelijk voor justitie en hij zal waarschijnlijk wel 
vlotjes door de hoorzitting in het Europees Parlement werken.

Op landbouw zou een Pool, oud parlementslid Janusz Wojciechowski, Europees Commissaris kunnen wor-
den. Alleen is dat door een onderzoek naar mogelijk gesjoemel met reisvergoedingen als parlementslid nog 
onzeker. Dat het een Oost-Europeaan wordt en zeer waarschijnlijk een Pool, dat staat eigenlijk vast. Of dat 
een goede zaak is voor ons als West-Europese landbouwsector, valt te betwijfelen. Polen is de grootste 
slokop van het landbouwbudget in Europa: maar liefst 40% van het landbouwbudget gaat er naartoe. Polen 
bepleitte begin vorig jaar ook vurig het gelijktrekken van alle hectaresteun over gans de Europese Unie. 
Waar België en andere oude lidstaten betogen dat verschillen in grond- en kostprijs de verschillen in inko-
menssteun rechtvaardigen, hebben Polen en andere Oost-Europese daar geen oren naar. Zij benadrukken 
dat de spelregels en de uitdagingen voor alle landbouwers in Europa dezelfde zijn. Inkomenssteun moet 
daarom gelijkgetrokken worden. Bij dat laatste hebben wij in ieder geval grote bedenkingen. De nieuwe 
lidstaten die bij de EU kwamen na 2001, waaronder Polen, maar ook bijvoorbeeld Roemenië, Bulgarije en 
Hongarije, hebben nog steeds een enorm groot concurrentievoordeel door veel lagere productiekosten 
met hun veel lagere grondprijzen, veel lagere loonlasten, minder stringente regelgeving en de zeer lakse 
controle-instanties, voor zover die al volledig operationeel zijn. Toch moet men daar ook wel de Europese 
vergroeningsregels en biodiversiteitsmaatregelen naleven.

Wie richting Oost-Europa trekt, kan het steeds weer opnieuw vaststellen: waar kennis en kunde aanwezig 
zijn wordt door lokale en ingeweken (Westerse) landbouwers handig ingespeeld op de mogelijkheden en 
voordelen die het Europees beleid en de eengemaakte Europese markt hen biedt. Hun goedkope varkens 
of fruitsoorten zijn vandaag onze eerste concurrerende producten geworden... Er wordt gretig gebruik ge-
maakt van hogere percentages investeringssteun, milieunormen zijn minder streng, aan ruimte is er geen 
gebrek en aan goede landbouwgrond evenmin. In de nieuwe lidstaten worden vandaag echter nog steeds 
varkens- en kippenstallen gebouwd zonder luchtwassers en gaat de stallucht gewoon met de ventilatie 
de wijde lucht in. Mest wordt, in Hongarije bijvoorbeeld, uitgereden van half februari tot begin november, 
zeven dagen op zeven. Stalmest mag er ook het jaarrond op de kopakker in afwachting van het vrijkomen 
van de akkers na de oogst. 

Bedrijven met honderden, zelfs duizenden hectaren grond zijn er de regel en stallen in de grootteorde van 
een paar duizend melkkoeien of vleestypes evenzeer. Over zogezegde “megastallen” wordt niet geleuterd 
door omwonenden en lokale politici worden bij het einde van hun mandaat beoordeeld op hun verdienste 
voor de landbouwsector. Men evalueert de vooruitgang of achteruitgang van het aantal dieren in de ge-
meente. Wie achteruitboert verliest meteen ook stemmen bij de verkiezingen en vliegt meestal ook uit het 
bestuur. 
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