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Wie het Europees budget van nabij bekijkt en geen kaas gegeten heeft van het Europees Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid (GLB) zal áltijd geneigd zijn om te vloeken op onze sector. Velen voelen zich geroepen 
om de dertig procent van het globale Europees budget dat naar het GLB vloeit te verengen tot een visie die 
inhoudt dat alle boeren gesubsidieerde steuntrekkers zijn zonder op te volgen randvoorwaarden. Dat de 
GLB-steun de Europese burger maar 30 cent per dag kost en dat dat bedrag er is omdat de lidstaten zelf 
geen rechtstreeks door hen gefinancierd landbouwbeleid meer voeren gaat er niet in bij de sceptici. Dat 
daarenboven véél meer dan pure landbouwproductie ondersteund wordt is nog veel minder bekend bij de 
tegenstanders. Er lopen dag in dag uit projecten op het platteland die niet landbouwproductie gerelateerd 
zijn. De leefbaarheid van het platteland in stand houden en opkrikken hoort ook bij het GLB-werkterrein. 
Het was dan ook niet onbegrijpelijk dat er binnen de grootste traditionele politieke families in het Europees 

Parlement, de christendemocraten, liberalen en socialisten(!), eensgezindheid was om de belangen van het platteland te vrijwaren 
en niet alles op de schop te zetten onder het mom van de Green Deal en de “van veld tot bord”-strategie van Europees Commissaris 
Timmermans. Beide onderwerpen kwamen reeds in eerdere editorialen aan bod. Het parcours dat de voorbije dagen gereden werd 
in bepaalde kranten en op sociale media in aanloop naar en tijdens de GLB-sessie in het Europees Parlement was één aaneenscha-
keling van ideologisch geïnspireerde waanbeelden. Eén aaneenschakeling van ontkenningen van wat we reeds doen in functie van 
klimaat, fauna en flora. Het was één groot offensief, tegengesteld aan onze inspanningen in functie van reeds opgelegde vergroe-
ningseisen of vrijwillige initiatieven ter ondersteuning van de biodiversiteit via agro-milieumaatregelen of beheersovereenkomsten. 

Tegelijkertijd met de discussie in het Europees Parlement ging ook de Europese Landbouwraad door, waar de Waalse, Vlaamse 
en Belgische minister van landbouw alle drie present gaven, gezien het algemeen belang van deze Europese top over het GLB. De 
afstemming voor het GLB binnen de respectievelijke gewestregeringen gebeurde reeds enige tijd geleden, maar het belette onze 
Vlaamse minister voor omgeving niet om een eerder eenzijdige visie te droppen op haar Facebook-account, met een oproep om 
milieudossiers zoals waterkwaliteit (mestdossier) mee op te nemen in het GLB. De standpunten die door onze Vlaamse minister 
verdedigd werden op de Europese Landbouwraad waren nochtans het officiële standpunt van de Vlaamse Regering. Begrijpe wie 
kan dat een lid van diezelfde regering plots volledig andere stellingen poneert en in vraag stelt wat eerder afgeklopt werd. Dat 
belooft voor de toekomst…

Voor alle duidelijkheid: de contouren van het GLB post 2022 zijn bijlange nog niet duidelijk. Vlaanderen maakt intussen een eigen 
strategisch plan op en dat zal moeten passen binnen het uiteindelijke Europees kader. De triloog tussen Europese instellingen 
Commissie, Raad en Parlement moet nog gebeuren en zal pittig worden. Geen probleem wat ons betreft, maar we rekenen er wel op 
dat, in dit voor ons zo belangrijk dossier, de rede het haalt boven de emotie en de waan van de dag. Eens te meer moeten we erop 
hameren dat wij elke dag tot het uiterste gaan om voedsel te produceren op een duurzame en dus ook economisch rendabele ma-
nier. Meer dan de helft van de Europese landbouwers kent nog de tijd dat er geen rechtstreekse inkomenssteun was. Die periode ligt 
intussen dertig jaar achter ons, de politiek besliste dat het anders kon en moest onder de noemer van volledig geliberaliseerd beleid. 

Dat groen koken ook geld kost weten andersdenkenden blijkbaar niet. Je bouwt nu eenmaal geen ecologisch paradijs op een eco-
nomisch kerkhof.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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