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De Groenen      
in het europees parlement roepen op tot:

EEn groEn gLB 
Het GLB moet gewasrotatie 
stimuleren in plaats van  
monoculturen verder te  
bevorderen.

en mag niet langer worden beschouwd als een 
privilege voor een beperkte groep. In plaats van 
monoculturen verder te bevorderen, moet het GLB 
gewasrotatie stimuleren. Op deze manier kan het 
gebruik van pesticiden en meststoffen verminderen 
en wordt de uitstoot van broeikasgassen door 
landbouw beperkt. Het beheer van biodiversiteit 
in de landbouw, de verbetering van de bodem-
vruchtbaarheid, de bescherming van waterkwaliteit 
en het dierenwelzijn moeten de basis vormen van 
de voedselvoorziening en productiviteit op de 
lange termijn. Koeien hebben goed grasland en 
proteïnen van eigen bodem nodig, geen geïmpor-
teerd en genetisch gemanipuleerd sojavoedsel. De 
grootte van de totale veestapel moet zijn afgestemd 
op de hoeveelheid landbouwgrond, in plaats van 
vee op te sluiten in kleine fabrieken en nauwe 
kooien. Het GLB groener maken betekent het ge-
leidelijk afbouwen van alle niet-duurzame land-
bouwpraktijken, die steunen op geïmporteerd 
veevoer, olie, pesticiden en antibiotica. Dit kan een 
halt toeroepen aan de stijgende kosten van boeren. 
Wij willen landbouw- en voedingssystemen die 
goed zijn voor zowel de mens als de natuur.

Het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) 
moet zo hervormd worden dat landbouwers en 
burgers kunnen kiezen voor duurzame landbouw 
en duurzaam voedsel. Biologische landbouw moet 
de voorloper worden van de toekomstige landbouw 

In alle lidstaten ontvangt een handvol grote agro-
industriële producenten meer dan 300.000 euro per 
jaar - voornamelijk om meer competitiviteit en een 
sterkere groei te stimuleren. In Frankrijk – één van 
de grootste subsidieslupers - ontvangen de 160 
grootste landbouw- of voedingsbedrijven 123 miljoen 
euro, hetzelfde bedrag dat alle 100 000 kleinere 
Franse landbouwers samen krijgen. Ook in vele 
andere lidstaten zoals Nederland en België, ontvan-
gen de meest intensieve landbouwbedrijven of 
multinationals uit de voedingsindustrie al vele jaren 
de meeste subsidies. De directe inkomenssteun 
heeft in de landbouw niet geleid tot meer onder-
steuning van meer kleinschalige en duurzamer pro-
ducerende boeren. Bovendien zijn kleine bedrijven 
procentueel meer tijd en geld kwijt aan het ontvan-
gen van subsidies omdat zij voor hun geld door 
dezelfde bureaucratische molen moeten als de 
grotere bedrijven. 
Een belangrijke stap in de aanpak van dit probleem 
zou zijn om voor deze betalingen per landbouwbedrijf 
een maximum in te stellen van 100.000 euro per 
jaar. Op deze manier zou er jaarlijks zo’n 7 miljard 
euro opnieuw kunnen worden herverdeeld onder de 
lidstaten en de landbouwers. Dit geld kan dan die-
nen om de verschuiving naar duurzame landbouw 
en werkgelegenheid in kwetsbare plattelandseco-
nomieën te bevorderen. 
De Groenen willen dat oneerlijke handelspraktijken 
worden bestreden, waaronder de Europese export-
subsidies. Via regionale voedselsystemen in ontwik-
kelingslanden en eerlijke handelsvoorwaarden, kan 
het recht op voedsel voor iedereen worden bereikt. 

Eerlijkheid en solidariteit vormen de grondslag van 
de Europese Unie. Het GLB is een belangrijk onder-
deel van de Europese voedselvoorziening en de 
politieke integratie. Het zou er voor moeten zorgen 
dat ons eten duurzaam geproduceerd wordt en dat 
boeren een redelijke prijs voor hun productie krijgen, 
zonder dat ze gedwongen worden om steeds verder 
uit te breiden en megastallen te bouwen.

20% van de landbouwbedrijven  
ontvangt 80% van alle  
rechtstreekse betalingen in  
het kader van het GLB.
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EEn jong gLB
De komende 10 jaar zullen meer 
dan 7 miljoen landbouwers 
verdwijnen.

In Europa is amper 6% van de landbouwers jonger 
dan 35, terwijl 80% ouder is dan 55. Indien het GLB 
ongewijzigd blijft, zullen de komende 10 jaar meer 
dan 7 miljoen landbouwers verdwijnen, zonder dat 
zij worden opgevolgd. Wanneer dorpen leeglopen, 
scholen sluiten en medische zorg niet langer is ge-
waarborgd, is er eenvoudigweg geen plaats voor 
jonge families op het platteland, zelfs niet voor de 
meest competitieve jonge landbouwers. Dit zou de 
beleidsmakers grote zorgen moeten baren.
Het GLB zou het landbouwleven niet alleen aantrek-
kelijker moeten maken voor ‘concurrerende’ jonge 
landbouwers, maar ook voor nieuwkomers in het vak. 
Het moet de samenwerking tussen kleine landbou-
wers bevorderen, de gemeenschapslandbouw stimu-
leren. Het landbouwbeleid moet zorgen voor een 
betere toegang tot land en ook training in duurzame 
praktijken. Op deze manier kan het GLB lokale en 
efficiënte voedselketens op een structurele wijze 
ondersteunen. In plaats van het actieve landbouwle-
ven langzaam naar de geschiedenisboeken te verwij-
zen, zou de solidariteit tussen generaties en actieve 
generatievernieuwing in de landbouw, een prioriteit 
van het herziene Europese landbouwbeleid moeten 
worden.

De Groenen      
in het europees parlement roepen op tot:

Burgers hebben niet alleen het recht te weten hoe 
de 100 euro waarmee zij via belastingen bijdragen 
aan het GLB wordt gebruikt; zij hebben eveneens 
recht op een GLB dat hun problemen aanpakt, 
zoals volksgezondheid, dierenwelzijn en natuur-
bescherming. Landbouwers willen niet afhankelijk 
zijn van subsidies, maar willen een eerlijk inkomen 
kunnen verdienen aan het voedsel dat zij produ-
ceren en voor de andere publieke diensten die zij 
leveren.

Een democratisch GLB moet tevens een goed 
evenwicht bewaren tussen enerzijds het voorko-
men van financiële speculatie met levensmiddelen 
en anderzijds goed functionerende markten, zodat 

de landbouwers een eerlijke prijs voor hun goe-
deren krijgen. Het GLB moet landbouwers en 
burgers opnieuw met elkaar in contact brengen 
en het herstellen van lokale voedselketens stimu-
leren. Het moet voorzien in transparante informa-
tie voor burgers over beleidsvorming en de vraag 
hoe men invloed kan uitoefenen op de beleidsma-
kers. We hebben behoefte aan een andere plat-
telandsontwikkeling, die de landbouwers en de 
burgers op het platteland actief steunt om de 
controle over hun economische en culturele leven 
terug te krijgen, in plaats van de beleidsvorming 
over te laten aan de strategieën en lobby van 
multinationals en supermarktketens.

Het GLB moet er toe bijdragen dat 
de band tussen landbouwers en 
burgers wordt hersteld en moet 
lokale voedselketens stimuleren.

EEn dEmocratisch  
gLB
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De Groenen      
in het europees parlement roepen op tot:

geen ongezonde residuen. De intensieve veehou-
derij is te afhankelijk van antibiotica in veevoer en 
bij de behandeling van dieren. Dat ondermijnt de 
volksgezondheid en de veiligheid en betaalbaarheid 
van de medische zorg. Deze afhankelijkheid van dure 
antibiotica en chemische producten moet en kan 
stoppen. Het GLB dient zich te richten op de promotie 
van de voedingsstoffencycli van landbouwecologi-
sche voedingssystemen. Het moet voorzien in de 
opleiding en de actieve ondersteuning van landbou-
wers zodat zij met de natuur leren samenwerken in 
plaats van er tegen te vechten. Het GLB moet een 
einde maken aan de buitensporige voedselverspilling 
door kortere voedselketens, het moet gebalanceer-
de diëten en voldoende voedsel produceren, in plaats 
van het systematisch creëren van overschotten.

Een gezond GLB zou functioneler, agronomischer en 
cultuurgerichter moeten zijn, en het mzou een goed-
koper landbouw-, voedsel- en gezondheidsbeleid 
betekenen. Het moet gebruik maken van de grote 
diversiteit aan de kennis van landbouwers en de 
verschillende smaken van consumenten. Op deze 
manier kunnen we opnieuw een gezonde relatie 
krijgen met het voedsel dat we produceren en con-
sumeren.

De volksgezondheid en een goede voedselkwaliteit 
moeten centraal staan in het nieuwe GLB. Het land-
bouw- en voedselbeleid moeten loskomen van de 
destructieve spiraal van overproductie en overcon-
sumptie. Goed voedsel is vers en lekker en bevat 

EEn gEzond gLB
Goed voedsel is vers, smakelijk en 
bevat geen ongezonde residuen.

Het belangrijkste argument tegen een echte her-
vorming van het GLB is dat het zou leiden tot 
“meer bureaucratie”. In werkelijkheid hebben 
veel regeringen en overheden uiterst inefficiënte 
en ingewikkelde bureaucratische procedures 
ontwikkeld. 

Deze nationale autoriteiten beweren nu dat Brus-
sel het leven van de landbouwers moeilijk maakt.
Het GLB mag het leven van de landbouwers niet 
gecompliceerder maken, maar het mag de land-
bouwers en landbouwbedrijven ook niet aanzet-
ten om wetgeving inzake milieu, dierenwelzijn 

en volksgezondheid makkelijk te schenden. Het 
GLB moet efficiëntere controles en sancties 
bevatten, gebaseerd op het beginsel dat de ver-
vuiler betaalt. Het mag bijvoorbeeld geen over-
heidsgeld aan verzekeringsmaatschappijen 
verstrekken om het risico op oogstverlies te 
beperken. Het moet de landbouwers steunen om 
de voorzorgsmaatregelen tegen natuurlijke tegen-
slagen en marktrisico’s te verbeteren. Dit zal het 
leven eenvoudiger maken voor hen die de stap 
zetten naar duurzame landbouw- en voedselsys-
temen, terwijl het voor degenen die de regels 
overtreden moeilijker gemaakt zal worden.

Het GLB mag het leven van de 
landbouwers niet ingewikkelder 
maken.

EEn EEnvoudig gLB
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Het nieuwe GLB moet groen, eerlijk, jong, demo-
cratisch, gezond en gemakkelijk zijn - anders werkt 
het niet. Het oude GLB is aL LanG dood. 
Het is niet duurzaam en is oneerlijk, vastgeroest, 
ondemocratisch, ongezond en bureaucratisch. Het 
GLB niet duurzaam hervormen zou een fundamen-
tele klap betekenen voor de Europese identiteit 
en solidariteit, en het zou de nationalistische 
politici in de kaart spelen. Europese landbouwers 
en burgers beginnen de waarde van voedsel en 
solidariteit te herontdekken. Dit vraagt om duur-
zame landbouw- en voedselnetwerken en om 
burgerinitiatieven. Voor de GLB-HerVor-
minG is Het nu - of nooit.
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