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Inleiding 

 

Het uiteenspatten van de zeepbel in het Amerikaanse onroerend goed tussen 2007 en 2008 
markeert het begin van een zeer diepe en mondiale financiële crisis die geleid heeft tot een 
wereldwijde economische recessie. Nu al kan gesteld worden dat de verslechtering van het 
internationale macro-economische kader een omvang en een duur heeft die sinds 1929 niet 
is voorgekomen. 

Door de huidige financieel-economische crisis veranderen verschillende parameters van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanzienlijk: 

-  Op de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de invloed van de recessie op 
de ontwikkeling van markten voor landbouwgrondstoffen en met name op de 
wereldwijde vraag naar levensmiddelen. In die context kan men al constateren dat de 
crisis een einde heeft gemaakt aan de grondstoffenzeepbel die in de periode 2006/2008 
was gegroeid, en dat de internationale koersen van landbouw- en voedselproducten 
inmiddels alweer zijn gezakt tot het niveau van voor 2006. 

-  De crisis heeft ook gevolgen voor de ketens evenals voor de ontwikkeling van de 
inkomens en de productiekosten in de landbouw, wat leidt tot een herwaardering van de 
stabiliserende rol van de steun van het GLB. 

-  Op de laatste plaats doet de crisis zich weliswaar niet overal in dezelfde mate, maar wel 
over de hele lijn voelen in de overheidsfinanciën, zowel wat betreft de 
Gemeenschapsbegroting (ten aanzien van de eigen inkomsten en de uitgaven) als de 
nationale begrotingen; dit zou er zelfs toe kunnen leiden dat de geldende meerjarige 
financiële vooruitzichten (2007/2013) herzien moeten worden en de onderhandelingen 
over het volgende financiële kader van de Unie sterk beïnvloeden. Gezien de druk van 
het GLB op de Gemeenschapsbegroting dient er rekening gehouden te worden met 
aanzienlijke gevolgen voor de uitgaven die in de toekomst voor landbouw worden 
toegestaan; bovendien zullen de toename van de staatsschuld en de 
uitgavenverplichtingen die al zijn aangegaan op nationaal niveau om het hoofd te bieden 
aan de economische en bancaire crisis, de medefinancieringscapaciteit van de lidstaten 
verminderen. 

 

Het begin: de prijsexplosie van voedingsmiddelen in 2006/2008 

 

De prijzen voor voedingsmiddelen in Europa en de wereld zijn gedurende dertig jaar in 
reële zin gedaald. Vanaf 2006 tot medio 2008 zijn de prijzen van een breed assortiment 
landbouwproducten geëxplodeerd, wat een omkering van deze trend betekende (TABEL 2). 
Deze sterke stijging van de wereldkoersen betrof tegelijkertijd verschillende 
basisproducten: plantaardige oliën, granen (inclusief rijst), zuivelproducten en bepaalde 
vleessoorten. Voor de Europese consumenten werden de gevolgen van de prijsstijgingen 
verergerd door de gelijktijdige stijging van de energieprijzen. Vele factoren hebben 
bijgedragen aan dit fenomeen, soms structurele, dan weer conjuncturele, soms verband 
houdend met het aanbod en in andere gevallen meer verband houdend met de vraag. Het 
is echter moeilijk om het exacte aandeel daarvan te bepalen, omdat de mate van invloed 
van iedere factor op de stijging per product en per regio verschillend is. 
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TABEL 1 
Prijsontwikkeling van grondstoffen (landbouw en niet-landbouw), actueel 

prijspeil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Haniotis, T. (Europese Commissie, DG Landbouw en plattelandsontwikkeling), januari 2009. 

Agriculture = Landbouw - Food = Voedingsmiddelen - Energy = Energie - Fertilizers = Meststoffen  
Metals/Minerals = Metalen/Delfstoffen 

TABEL 2: Prijsontwikkeling van grondstoffen voor voedingsmiddelen 2008/2009 

(constant prijspeil 2000/2004 = 100) 

 
Bron: FAO (Food Price Indices, voedselprijzenindex). Februari 2009 

(http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 

Food Commodity Price Indices = Voedselgrondstoffenprijsindex - Oils and fats = Oliën en vetten 
Dairy = Zuivelproducten - Cereals = Granen - Sugar = Suiker - Meat = Vlees. 
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Als belangrijkste factoren die deze ontwikkeling verklaren moeten genoemd worden: 

-  De sterkere interacties tussen verschillende markten voor agrarische producten (te 
weten granen, oliehoudende gewassen en producten uit de veeteelt) door de 
bevolkingsgroei, de sterke economische groei, het proces van verstedelijking en de 
verandering van eetgewoonten die is vastgesteld in veel opkomende landen (zoals 
China, Brazilië en India). Al deze factoren bij elkaar hebben een constante toename 
veroorzaakt van de vraag naar eerste levensbehoeften en naar voedingsmiddelen met 
een grotere toegevoegde waarde (zoals vlees- en zuivelproducten, die op hun beurt de 
vraag naar voedergranen weer verhogen). 

-  De sterkere interactie tussen markten voor landbouwproducten en andere markten zoals 
die voor fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en financiële instrumenten, die niet alleen 
invloed hebben op de productiekosten van landbouwproducten, maar ook op de vraag 
naar deze producten. In feite heeft de toename van de energieprijzen meer invloed op 
de uiteindelijke prijzen van voedingsmiddelen dan de prijsstijgingen van 
landbouwproducten. Dit heeft ook op een directere manier invloed op de prijzen van 
voedingsmiddelen, doordat de productiemiddelen, zoals kunstmest, pesticiden en diesel, 
duurder worden en doordat de verwerkings- en transportkosten (food miles) stijgen. 
Tegen deze achtergrond van hoge energieprijzen heeft de intrede van biobrandstoffen 
als nieuwe commerciële afzetmogelijkheid voor landbouwproducten ook de vraag naar 
voedingsmiddelen beïnvloed. Ten slotte heeft ook de ontwikkeling op de financiële 
markten een belangrijke rol gespeeld. De afwaardering van de Amerikaanse dollar ten 
opzichte van vele valuta evenals de overvloedige liquiditeiten en de speculatie met 
grondstoffen op de financiële markten hebben bijgedragen aan de stijging van de prijs 
van landbouwproducten.  

-  De afnemende groei van de opbrengsten van voedingsgranen en de voortdurende 
vermindering van de wereldvoorraden sinds het midden van de jaren negentig zijn 
andere met het aanbod samenhangende factoren die een sterke invloed hebben gehad 
op de wereldmarkten. Deze situatie wordt nog versterkt door de klimatologische 
omstandigheden in 2005 en 2006, waardoor er uitzonderlijk slechte oogsten waren in 
diverse grote producerende en exporterende landen (Australië, Noord-Amerika, 
Oekraïne, Europese Unie). Als gevolg van de veranderingen in het landbouwbeleid na de 
Akkoorden van de Uruguay-ronde van de WTO bereikten de wereldvoorraden in die 
periode het laagste niveau sinds 25 jaar. Tegen deze achtergrond kon de sterke 
prijsstijging niet geremd worden door maatregelen tot voorraadvermindering. 

-  Ten slotte moet nog het beleid van exportbeperking worden genoemd dat door sommige 
exporterende landen is toegepast naar aanleiding van de prijsstijging, om te voorkomen 
dat er op hun binnenlandse markt tekorten zouden ontstaan. India heeft maatregelen 
genomen om export te verbieden, Vietnam, Thailand en China hebben de export van 
rijst beperkt, Kazachstan heeft de export van graan verboden, Argentinië heeft belasting 
ingevoerd op alle export van landbouwproducten en Indonesië ten slotte heeft een 
exportbelasting ingevoerd voor palmolie. Deze handelspraktijken hebben geleid tot een 
hogere volatiliteit van de wereldkoersen. Hoewel het aandeel van de wereldproductie dat 
verhandeld wordt op de landbouwmarkten over de hele wereld relatief bescheiden blijft 
(16% van de graanproductie, 8% voor zuivelproducten, 7% voor rijst), is dit echter 
afkomstig uit een steeds kleiner aantal exporterende landen die, door middel van hun 
oogsten en/of commerciële besluiten, de wereldkoersen sterk beïnvloeden. 

Op grond hiervan is in verschillende onderzoeken geconcludeerd dat de factoren die 
samenhangen met het aanbod, een grotere invloed hebben gehad op de prijzen dan de 
toename van de vraag. Bovendien kon het geconstateerde verschil in prijzen ten opzichte 
van eerdere perioden bepaalde analisten doen geloven dat aan de langetermijndaling van 
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de reële prijzen een einde gekomen was, wat een structurele verandering zou hebben 
betekend van de markten voor landbouwproducten. Maar de recessie die in 2008 is 
losgebarsten heeft ons laten zien dat deze inschattingen een grote vergissing waren. 

 

Impact van de recessie op de landbouwmarkten 

 

Vanaf medio 2008 is de opgaande trend van de prijzen voor landbouwproducten die sinds 
2006 te zien was, gekeerd. De prijzen van plantaardige oliën, oliehoudende gewassen en 
granen lieten vanaf juni 2008 een dalende trend zien (TABEL 2). Dezelfde ontwikkeling 
werd sinds juli waargenomen voor zuivelproducten of vanaf augustus in mindere mate voor 
suiker (TABEL 2). De vleesprijzen hebben van hun kant een minder volatiele ontwikkeling 
laten zien, omdat deze minder afhankelijk zijn van de wereldmarkten.  

Uit alle analyses blijkt dat verschillende factoren die in verband werden gebracht met de 
prijsstijgingen van voedingsmiddelen, de laatste maanden langzamerhand geëlimineerd 
zijn. Het betreft met name conjuncturele factoren zoals gebrek aan aanbod in verband met 
klimatologische omstandigheden. Sindsdien is door de terugkeer naar het oude niveau van 
normale oogsten in verschillende producerende landen de spanning op de 
landbouwmarkten verminderd. Aan de andere kant heeft de uitbreiding van het 
productieareaal als reactie op de stijgende prijzen ook bijgedragen aan het voldoen aan de 
vraag naar granen en oliehoudende gewassen. Ook de versoepeling van de door sommige 
exporterende landen opgelegde handelsbeperkingen heeft ten slotte een neerwaartse 
invloed gehad op de landbouwprijzen. 

Overigens is door de financiële crisis de bestaande toevloed van liquide middelen op de 
markten voor afgeleide producten die tegen de landbouwmarkten aanleunen, verdwenen. 
De speculatie op de termijnmarkten die, zoals wij al genoemd hebben, een van de factoren 
voor de explosie van landbouwprijzen was, bestaat dus niet meer. Daarnaast worden er nu 
door het Amerikaanse Congres wetsvoorstellen voorbereid om de regulering van de 
termijnmarkten te verbeteren. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die tot 
nu toe de eerstverantwoordelijke was voor de controle op de grondstoffenmarkten in 
Chicago, dreigt zijn regulerende monopolie te verliezen ten faveure van de SEC. 

Maar het verdwijnen van enkele tijdelijke factoren verklaart niet helemaal de trendbreuk in 
de internationale koersen van grondstoffen in het algemeen en van landbouwproducten in 
het bijzonder (TABELLEN 1 en 2). Hoewel de conjuncturele factoren gezorgd hebben voor 
de aanzet en zelfs voor de versnelling van de verandering van de trend van 2006/2008, 
blijven de structurele factoren hier de meeste invloed op hebben. In dat licht verklaart de 
vertraging van de wereldeconomie in belangrijke mate de afname van de 
onevenwichtigheid tussen aanbod en vraag van grondstoffen op wereldniveau en de 
plotselinge daling van de prijzen sinds medio 2008. 

De recessie die gevolgd is op de financiële crisis heeft immers overal ter wereld invloed op 
de groei van het bbp. Deze ligt dus ten grondslag aan het plotselinge inzakken van de 
energieprijzen sinds mei 2008 (TABEL 1). Hoewel de daling van de olieprijzen een verlaging 
van de kosten van de landbouwproductie (bij voorbeeld kunstmest - TABEL 1), de 
verwerking en het transport meebrengt, stelt de recessie ook de maatregelen voor 
vervanging van fossiele brandstoffen door biobrandstoffen ter discussie en zorgt, als gevolg 
daarvan, voor een afname van de extra vraag naar landbouwproducten voor 
energiegebruik.  



Het GLB en de financieel-economische crisis 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 408.971 7

Parallel aan de daling van de energieprijzen heeft de recessie stagnatie veroorzaakt van de 
wereldwijde consumptie van voedingsmiddelen en van de internationale handel in 
landbouwproducten. Dit zijn twee factoren die een afname hebben veroorzaakt van de 
instabiliteit op de landbouwmarkten (vraag/aanbod) en die ook verklaren waarom de 
prijzen van voedingsmiddelen weer gedaald zijn tot onder het niveau van voor 2006 
(TABEL 1 en 2). Overigens wordt de impact van de crisis op de prijzen zeker benadrukt 
door de relatieve inelasticiteit van de vraag naar en het aanbod van landbouwproducten op 
korte termijn: de landbouwproductie heeft een seizoenskarakter, wat betekent dat er altijd 
een verschil is tussen de signalen van de markt en het antwoord van de producenten.  

Opgemerkt dient te worden dat, ondanks de recessie die alle landen van de G-20 (90% van 
het wereldwijde bbp vertegenwoordigend) treft, de uiteindelijke impact op de vraag naar 
voedingsmiddelen in de wereld zal afhangen van de bijdrage van ieder land aan de 
productie van en de handel in landbouwproducten. Op dit moment lijkt het duidelijk dat de 
consumptie in China en India, evenals hun invloed op de internationale handel, op korte 
termijn getroffen zullen worden. Maar over de lange termijn blijven er twijfels, in het 
bijzonder over de ontwikkeling van de interne vraag als gevolg van de door hun regeringen 
genomen stimuleringsmaatregelen. Laten wij de bevolkingsgroei in deze twee landen niet 
vergeten, evenals hun positie als netto-importeur van landbouwproducten op wereldschaal. 

Tot zover kunnen enkele conclusies worden getrokken. Op de eerste plaats heeft de 
recessie de systemische volatiliteit van de landbouwprijzen bevestigd. De waarschijnlijke 
verlaging van de douanetarieven, die voorzien is in het kader van de Doha-cyclus, zal deze 
in de toekomst versterken. Overigens suggereren de analyses over de klimaatverandering 
dat de ongebruikelijke klimatologische omstandigheden waarschijnlijk zullen verergeren, 
waardoor de productie, sterk geconcentreerd in bepaalde regio’s op aarde, nog volatieler 
zal worden door vaker voorkomende productietekorten. Daarnaast heeft de recessie de 
toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen de prijzen van basislandbouwproducten 
(meer in het bijzonder van maïs) en de energieprijzen bevestigd. Hoewel de duur van de 
huidige crisis op dit moment onmogelijk voorspeld kan worden, moet er rekening mee 
gehouden worden dat de landbouwprijzen parallel aan de olieprijs zullen stijgen. Het is 
echter vrij onwaarschijnlijk dat zij weer de recordniveaus zullen bereiken van de periode 
2006/2008.  

 

Het GLB en de instabiliteit van de landbouwmarkten en de 
prijsvolatiliteit  

 

De systemische instabiliteit van de markten voor landbouwproducten heeft altijd centraal 
gestaan binnen het landbouwbeleid. De analyses laten een grote mate van consensus zien 
over het voortduren van de prijsfluctuaties in de toekomst, veroorzaakt door: 

-  de openstelling en globalisering van markten, 

-  de klimaatverandering, waardoor de frequentie en de omvang van natuurrampen zullen 
toenemen, 

-  het weer toenemen van gezondheidscrisissen en de gevolgen daarvan voor de markten. 

Tegenover de volatiliteit van de landbouwprijzen die hieruit voortvloeit, werd het GLB altijd 
gekenmerkt door zijn uitgebreide mechanismen van regulering van de markten en 
flankerende maatregelen voor die markten. Het hart van dit systeem was de publieke 
interventie, die inhoudt dat de boeren van de overheid in geval van crisis een garantie 
kregen in de vorm van een minimuminkoopprijs voor hun productie.  
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Door de laatste hervorming van het GLB, de zogenaamde "Gezondheidscontrole" ("Health 
Check") (1), is Verordening (EG) nr. 1234/2007 (alleen GMO) gewijzigd door de 
versoepeling van de geldende stelsels voor regulering en controle van het aanbod. De 
interventie is kwantitatief beperkt, bij voorbeeld voor boter (30 000 ton), mager 
melkpoeder (109 000 ton) en tarwe (3 miljoen ton); voor varkensvlees, gerst en gierst is 
deze nu afgeschaft. Overigens is in samenhang met de ontwikkeling van biobrandstoffen de 
verplichte braaklegging afgeschaft. Voorts is eveneens voorzien in de afschaffing van de 
melkquota tegen 2014/2015. Om hier geleidelijk naar toe te werken zal het Europese 
melkquotum met 1% per jaar verhoogd worden vanaf 2009. Uiteindelijk zullen er nieuwe, 
facultatieve middelen worden ingevoerd voor risicobeheersing, met name 
oogstverzekeringen en onderlinge gezondheidsfondsen (met een 
medefinancieringspercentage dat op 75% gebracht wordt). 

Ook al blijft de publieke interventie voortaan fungeren als vangnet voor de belangrijkste 
productie in de Gemeenschap, de vraag is gewettigd of de beslissingen van de Raad 
aansluiten bij de huidige behoeften van de markten. Helaas heeft de EU haar vermogen 
verloren om strategische voorraden aan te houden van goederen die een prijsdempende rol 
zouden kunnen spelen bij de intra-Europese koersschommelingen. Bovendien kunnen de 
granen uit Rusland en Oekraïne, gezien de productieomstandigheden en de afwezigheid van 
opslagcapaciteit in die landen, massaal de productie uit de Gemeenschap komen vervangen 
en de interne onevenwichtigheid doen toenemen.  

Maar ook al blijven bepaalde stelsels van private opslag (olijfolie, varkensvlees...) en van 
het van de markt halen van overschotten (groenten en fruit, wijn) gehandhaafd, de 
kredietbeperking die gepaard gaat met de financiële crisis trekt op korte termijn een wissel 
op de doelmatigheid hiervan. Bovendien zal het succes van nieuwe instrumenten voor 
risicobeheersing (verzekeringen en onderlinge fondsen) zeer sterk afhangen van de vraag 
in hoeverre de medefinancieringscapaciteit van de lidstaten afneemt. Ook dient te worden 
opgemerkt dat de Health Check de economische macht van landbouwers binnen de 
sectoren niet echt versterkt heeft. Ondanks het verdwijnen van de publieke interventie als 
doel op zich moet ten slotte geconstateerd worden dat de termijnmarkten in Europa, die 
hiervoor in de plaats zouden kunnen komen, zich nog in een embryonaal stadium bevinden. 

 

Impact van de crisis op de Europese landbouw en de rol van de 
steun van het GLB 

 

De ervaring heeft geleerd dat recessies grote impact hebben op de inkomens van 
landbouwers en het gebruik van de productiefactoren, en dat deze ten slotte leiden tot 
herstructurering van de sectoren. Het is vooralsnog moeilijk om deze effecten te 
kwantificeren, die ongetwijfeld sterk zullen verschillen naar gelang de sector (planten of 
dieren), de productiecapaciteit en financiële capaciteit van de bedrijven (en de hoogte van 
hun schuldenlast, uiteraard). Wat verwerkte producten betreft, kan men al een toename 
voorspellen van de vraag van consumenten naar witte merken. Processen van 
bedrijfsconcentraties en coöperaties zullen eveneens versneld worden. 

Er moet echter speciale aandacht besteed worden aan de inkomenscrisis in de landbouw die 
in verschillende sectoren en gebieden zal ontstaan. Vanuit het oogpunt van de 
Gemeenschap moet het onmiskenbare effect worden benadrukt van de 
inkomensstabilisering in de vorm van de 40 miljard die Europese boeren jaarlijks aan 

                                                 
1  Verordeningen (EG) nr. 72 tot en met 74/2009 en Besluit 2009/61/EG (PB L 30 van 31.1.2009). 
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rechtstreekse steun ontvangen(TABEL 3). Verschillende bestaande maatregelen in het 
kader van de plattelandsontwikkeling dragen ook bij aan de aanpak van het 
inkomensprobleem, of het nu gaat over onder andere de herstelmaatregelen van het 
productiepotentieel in de landbouw en de bosbouw dat is getroffen door natuurrampen, of 
compensatieregelingen in achtergebleven gebieden en berggebieden. 

Door de recessie wordt deze stabiliserende rol van de steun van het GLB ongetwijfeld 
hergewaardeerd, vooral in geval van gebrek aan liquide middelen en kredietbeperking. De 
jaarlijkse, gegarandeerde en gratis landbouwsteun betekent dus een financiële steun van 
de eerste orde voor bedrijven. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat 
de nationale steun die tot nu toe in de nieuwe lidstaten wordt verleend als aanvulling op de 
Gemeenschapssteun, drastisch kan afnemen als gevolg van de zware crisis in de 
overheidsfinanciën waarmee verschillende landen buiten de eurozone kampen.  

 

Impact van de crisis op het meerjarig financieel kader van het GLB 

 

De kosten van het GLB in verhouding tot het Europese bruto binnenlands product zijn 
steeds verder verlaagd. In 2009 bedragen deze 0,46% (TABEL 3). De steun van de eerste 
pijler vertegenwoordigt met name 0,35% van het bbp voor de periode 2007/2013 (TABEL 
3). Indien echter de recessie voortduurt, zou het aandeel hiervan binnen het bbp – dat juist 
afneemt - veel groter kunnen worden, omdat de uitgaven voor het GLB vastliggen. Dit zou 
in het bijzonder gelden voor bepaalde nieuwe lidstaten, waar het aandeel van de landbouw 
zou kunnen verviervoudigen, terwijl dit hier al veel groter is dan gemiddeld in de EU-27.  

Het laatste meerjarig financieel kader, voor de periode 2007/2013, is goedgekeurd in 
2006 (2). De maatregelen voor marktregulering en de rechtstreekse betalingen (eerste 
pijler van het GLB - ELGF) maken 33,9% van de in totaal voorziene vastleggingen uit, ofwel 
293,1 miljard euro voor de EU-27. Overigens vertegenwoordigen de maatregelen voor 
plattelandsontwikkeling (tweede pijler – ELFPO) 8% daarvan, ofwel 69,7 miljard euro 
(TABEL 3).  

Naast de specifieke bedragen die zijn toegekend voor plattelandsontwikkeling is er echter 
een verschuiving voorzien van de middelen van de eerste naar de tweede pijler door middel 
van het mechanisme van verplichte modulatie van de rechtstreekse steun die de 
landbouwers van de EU-15 ontvangen hebben. Het geldende modulatiepercentage (5% van 
de rechtstreekse betalingen boven de 5 000 euro per bedrijf) is versterkt door de 
"Gezondheidscontrole" uit 2008: de hoogte ervan zal tussen nu en 2012 op 10% gebracht 
worden. Een extra vermindering van 4% zal worden toegepast op betalingen hoger dan 
300 000 euro per jaar.  

Als laatste zijn in het Europees economisch herstelplan, op 11 en 12 december 2008 
goedgekeurd door de Europese Raad, extra kredieten voorzien voor het ELFPO voor het 
ontwikkelen van breedbandinternet in plattelandsgebieden (1 miljard euro) en om het 
hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen in het plattelandsontwikkelingsbeleid die 
voortvloeien uit de "Gezondheidscontrole" (0,5 miljard euro) (3). Als gevolg daarvan zal het 
meerjarig financieel kader worden aangepast door middel van een herverdeling van de 
kredieten (4). Maar ondanks de zeer beperkte omvang van het Europees economisch 
herstelplan dient opgemerkt te worden dat verschillende lidstaten op dit moment de 
voorstellen van de Commissie afwijzen (vooral de landen die netto-betaler zijn).  
                                                 
2  PB C 139 van 14.6.2006, p.1, laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2008/29/EG (PB L 6 van 10.1.2008). 
3  COM (2009) 38 van 28.1.2009. 
4  COM (2008) 859 van 16.12.2008. 
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De doelstellingen en de verdeling van de steun van het GLB evenals de rol en de kosten 
van de mechanismen ter bestrijding van de volatiliteit van de prijzen zullen onvermijdelijk 
belangrijke onderwerpen worden van het nieuwe GLB dat na 2013 zal gelden, met nieuwe 
financiële vooruitzichten. Aangezien het meer dan waarschijnlijk is dat de 
overheidsfinanciën van alle lidstaten na 2013 problemen zullen opleveren (wegens 
begrotingstekorten, staatsschuld, aangegane meerjarige uitgavenverplichtingen, 
enzovoorts), kan men ervan op aan dat de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig 
kader van de Unie zeer lastig zullen worden, te meer daar niets erop wijst dat de crisis op 
dat moment al voorbij is. Men kan zelfs verwachten dat de krimp van het bbp van de 
Gemeenschap zal leiden tot een forse vermindering van de bedragen die worden toegekend 
aan het GLB, terwijl er een gelijk percentage van het bbp of vergelijkbaar met het voor 
2013 voorziene percentage (0,39%) voor wordt gereserveerd. Aan de andere kant kan 
deze financiële kloof nooit gedicht worden indien de lidstaten iedere maatregel voor 
medefinanciering van het GLB afwijzen. 
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TABEL 3 
HET GLB IN HET FINANCIEEL KADER 2007/2013 

(in miljoen euro, bij constante prijzen 2004) 
 

 

VASTLEGGINGSKREDIETEN 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

TOTAAL 

2007/ 

2013 

A. Totaal vastleggingskredieten 

voor EU-27, waarvan 

119.195 

(100%) 

121.971 123.019 123.518 124.018 125.496 127.044 

(100%) 

864.261 

(100%) 

B1. LANDBOUW - Marktbeleid en 
rechtstreekse steun, waarvan 

 

EU - 15 

 

EU - 12 (nieuwe lidstaten) 

43.120 

(35,7%) 

 

39.928 

(33,0%) 

3.192 

(2,7%) 

42.697 

 

 

38.710 

 

3.987 

42.279 

 

 

37.723 

 

4.556 

41.864 

 

 

36.735 

 

5.129 

41.453 

 

 

35.775 

 

5.678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0%) 

 

33.826 

(26,6%) 

6.819 

(5,4%) 

293.105 

(33,9%) 

 

257.535 

(29,7%) 

35.580 

(4,1%) 

B.2. LANDBOUW - 
Plattelandsontwikkeling, waarvan 

EU -15 

 

EU - 12 (nieuwe lidstaten) 

10.710 

(8,8%) 

---- 

 

---- 

 

10.447 

 

---- 

 

---- 

 

10.185 

 

---- 

 

---- 

9.955 

 

---- 

 

---- 

 

9.717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69.750 

(8,0%) 

36.740 

(4,2%) 

33.010 

(3,8%) 

B. TOTAAL LANDBOUW 

(B.1 + B.2) 

53.830 

(44,5%) 

53.144 52.464 51.189 51.170 50.530 49.898 

(39,3%) 

362.855 

(41,9%) 

TOTAAL VASTLEGGINGSKREDIETEN (A) 
IN % VAN BNP (EU - 27) 

 

1,10% 

 

1,08% 

 

1,07% 

 

1,04% 

 

1,03% 

 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,048% 

TOTAAL 
LANDBOUWVASTLEGGINGSKREDIETEN 

(B) IN % VAN BNP (EU - 27) 

 

0,49% 

 

0,47% 

 

0,46% 

 

0,43% 

 

0,42% 

 

0,41% 

 

0,39% 

 

0,44% 

TOTAAL 
LANDBOUWVASTLEGGINGSKREDIETEN 

EERSTE PIJLER (B.1) IN % VAN BNP  

(EU - 27) 

 

0,39% 

 

0,37% 

 

0,37% 

 

0,35% 

 

0,34% 

 

0,33% 

 

0,32% 

 

0,35% 

 
Bron: uitgewerkt door de auteur op basis van Besluit 2008/29/EG (PB L 6 van 10.1.2008) 
en Besluit 2006/493/EG (PB L 195 van 15.7.2006). 
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