
 

1 

 

NL 

 

ANTWOORDEN OP DE VRAGENLIJST VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT 

AANVULLENDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN DE KANDIDAAT-

COMMISSARIS VOOR LANDBOUW 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Dank u voor de gelegenheid die u mij hebt gegeven om meer informatie te verstrekken over 

de portefeuille Landbouw en Plattelandsontwikkeling en mijn visie toe te lichten over hoe de 

Europese landbouw concurrerender, groener, eerlijker en innovatiever kan worden gemaakt.  

 

1/ Tijdens de hoorzitting van 1 oktober 2019 sprak u over een langetermijnvisie voor de 

landbouw. Waarin bestaat deze visie en hoe zou u deze integreren in de huidige GLB-

hervorming, met name met betrekking tot: 

1.1- de Europese Green Deal: welke rol heeft u in gedachten voor de biologische landbouw 

en nieuwe veredelingstechnieken? 

De Europese Green Deal en in het bijzonder de “van boer tot bord”-strategie zal het kader 

voor een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden vormen, waarbij landbouw een 

aanzienlijke rol zal spelen. Daarmee zal werk worden gemaakt van belangrijke uitdagingen in 

verband met landbouwmethoden en hoe we veilig en duurzaam voedsel kunnen produceren. 

In dat kader zullen beleidsreacties op deze impulsen en uitdagingen worden onderzocht. De 

langetermijnvisie zal voortbouwen op de uitgebreide analyse die werd beschreven in de 

effectbeoordeling bij de voorstellen voor de GLB-hervorming.  

 

Biologische landbouw kan in de context van de Europese Green Deal echt een belangrijke rol 

spelen bij het aanpakken van de klimaatverandering en de verwezenlijking van het doel om 

de vervuiling tot nul terug te dringen. Eveneens kan biologische landbouw sterk bijdragen 

aan de verbetering van de biodiversiteit en de bescherming van de bodem door het gebruik 

van pesticiden en meststoffen te reduceren. Het biologische areaal in de EU-28 besloeg 

in 2017 in totaal 12,6 miljoen hectare. Tussen 2012 en 2017 is dat areaal volgens cijfers van 

Eurostat met 25 % toegenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat consumenten steeds meer geneigd 

zijn biologische levensmiddelen te kopen. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Europese 

Unie biologische productie moet aanmoedigen in het kader van de hervorming van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid.  De lidstaten moeten deze mogelijkheid aangrijpen om 

de steun voor biologische landbouwers in hun nationale strategische plannen op te trekken.  

Nieuwe ecoregelingen zouden kunnen worden gebruikt om de biolandbouw te bevorderen en 

deze landbouwers naar behoren te betalen. Ik zal aan u een Europees actieplan ter 

bevordering van de biolandbouw voorleggen en ik kijk uit naar uw bijdrage. 

 

Zoals u weet, zullen nieuwe veredelingstechnieken onder de verantwoordelijkheid van mijn 

collega Stella Kyriakides vallen. Ik ben van mening dat we, in het licht van de jurisprudentie 

van het Europese Hof van Justitie, met alle belanghebbenden en burgers over deze kwestie 
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moeten overleggen. Elke potentiële maatregel inzake veilig gebruik van nieuwe 

veredelingstechnieken moet passend en evenredig zijn en we moeten bestuderen hoe die 

technieken gebruikt zouden kunnen worden. In de EU is al veel onderzoek naar nieuwe 

veredelingstechnieken gaande en we zullen alle beschikbare gegevens in beraad moeten 

nemen. In dit verband zal ik nauw samenwerken met de commissaris voor Gezondheid en 

met het Europees Parlement.  

1.2- in familieverband bedreven landbouw: welke concrete maatregelen gaat u nemen om 

landroof te voorkomen en wat is uw standpunt omtrent het in de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling bereikte compromis betreffende plafonnering en 

herverdelingsbetalingen? 

Als onderdeel van haar voorstel voor het toekomstig beleid heeft de Commissie voorgesteld 

het belangrijkste instrument om van landbouw een duurzame bron van inkomsten voor onze 

agrarische gemeenschap te maken, met name de rechtstreekse betalingen, in stand te houden. 

Het leeuwendeel van deze inkomenssteun gaat naar familiebedrijven. Zo krijgen middelgrote 

professionele familiebedrijven (van 5 tot en met 250 ha), die twee derde van het 

landbouwareaal van de EU bewerken, vandaag 72 % van de totale rechtstreekse betalingen. 

Een aanzienlijk en toenemend deel van de inkomenssteun wordt echter verleend aan zeer 

grote landbouwbedrijven (meer dan 250 ha), die ongeveer 30 % van de landbouwgrond in de 

EU beheren, maar nauwelijks meer dan 1 % van het totale aantal landbouwbedrijven 

vertegenwoordigen. 

Deze situatie geeft aanleiding tot bezorgdheid en kan de legitimiteit en geloofwaardigheid 

van het GLB bij de EU-burgers in gevaar brengen. Ook de doeltreffendheid van ons 

belangrijkste beleidsinstrument lijdt hieronder, aangezien grote landbouwbedrijven kunnen 

profiteren van schaalvoordelen en meer speelruimte hebben bij het beheer. 

Daarom heeft de Commissie voorgesteld een reeks belangrijke instrumenten en mechanismen 

in te voeren die gericht zijn op het verbeteren van de verdeling en de gerichtheid van de steun 

onder GLB-begunstigden. 

Die hebben voornamelijk betrekking op de verplichte invoering van: 

- een aanvullende herverdelingsbetaling voor duurzaamheid voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven (te bepalen door de lidstaten): deze herverdelingsbetaling, die reeds in 

tien lidstaten bestaat, is doeltreffend gebleken om de steun te herverdelen van grotere naar 

kleinere landbouwbedrijven, in een EU-context waarin inkomen gemiddeld in dezelfde 

verhouding toeneemt als de bedrijfsomvang; 

- een mechanisme voor de verlaging en plafonnering van betalingen: een geleidelijke 

verlaging van de rechtstreekse betalingen boven 60 000 EUR en een plafonnering op 

100 000 EUR. Deze cijfers zijn voorgesteld om de inkomenssteunverdeling grondig te 

veranderen, aangezien ongeveer 30 000 landbouwbedrijven momenteel bedragen van meer 

dan 100 000 EUR krijgen; dit betekent dat minder dan 0,5 % van de gesteunde populatie 

meer dan 15 % van de rechtstreekse steun ontvangt. Ik ben van mening dat een opwaartse 

herziening van deze drempels de doeltreffendheid van het mechanisme aanzienlijk zou 

beperken en afbreuk zou doen aan de relevantie ervan. 
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Ik voeg hieraan toe dat de lidstaten ook verplicht zullen zijn gericht steun te verlenen aan zij 

die er werkelijk behoefte aan hebben, namelijk echte landbouwers – degenen die van 

landbouw afhankelijk zijn om aan de kost te komen. Dat dit doel voor alle lidstaten een 

verplichting blijft, is essentieel om de publieke perceptie van het GLB en de prestaties ervan 

te verbeteren. Dit moet eveneens verhinderen dat entiteiten waarvan de hoofdactiviteit geen 

landbouwactiviteit is, inkomenssteun ontvangen die zij niet nodig hebben terwijl andere 

bedrijven daardoor uit de boot vallen.  

De lidstaten kunnen ook gebruikmaken van de zogenoemde forfaitaire betaling om het leven 

van kleine landbouwers te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat zij een bedrag krijgen 

waarmee zij ondanks de omvang van hun bedrijf competitiever kunnen worden. 

Tot slot wil ik eraan herinneren dat de lidstaten als onderdeel van hun strategisch plan een 

streefcijfer zullen moeten vaststellen voor herverdeling naar kleinere landbouwbedrijven 

(onder de gemiddelde bedrijfsomvang). Het bereiken van die streefcijfers zal nauwlettend 

worden gemonitord in het kader van de jaarlijkse prestatie-evaluatie die de Commissie voor 

het toekomstige GLB heeft voorgesteld. De lidstaten zullen hun interventiestrategie dus 

vormgeven aan de hand van de instrumenten die ik zojuist heb beschreven, om ervoor te 

zorgen dat zij hun doelstelling halen. 

Ik ben op de hoogte van het Comagri-voorstel voor plafonnering bestaande uit een verplichte 

verlaging vanaf 100 000 EUR, zonder bovengrens of kortingspercentage. Ik ben mij er ook 

van bewust hoe controversieel dit voorstel tijdens de besprekingen was. Ik vind dat verplichte 

plafonnering duidelijk familiebedrijven ten goede komt en dat is, zoals u weet, een van mijn 

prioriteiten.  

Een goed functionerende markt voor grond is van essentieel belang voor het behoud van het 

Europees landbouwmodel, maar de bevoegdheid voor regulering van landoverdracht valt 

volgens het Verdrag niet onder de aan de Unie verleende bevoegdheden en blijft dus bij de 

lidstaten berusten. Landbouwgrond wordt erkend als een schaars en bijzonder goed. Bijna 

alle lidstaten beschikken daarom over wetgeving om goed grondbeheer te waarborgen, 

buitensporige grondspeculatie te voorkomen en de concentratie van landbouwgrond aan te 

pakken. Ik blijf veel aandacht schenken aan kwesties inzake grondconcentratie en ik kan u 

verzekeren dat de Commissie de werking van de markten voor grond nauwlettend zal blijven 

volgen. 

1.3- Innovatie kunt u ons vertellen op welke concrete gebieden u innovatiepotentieel in de 

landbouwsector ziet? 

Een probleem dat verband houdt met innovatie in het algemeen is dat de 

landbouwgemeenschap de reeds beschikbare kennis niet voldoende benut of kan benutten. 

Landbouwers moeten zich nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe vormen 

van samenwerking eigen maken. Het GLB kan een substantiële bijdrage leveren door 

landbouwers centraal te stellen in het innovatieproces. Het Europees Innovatiepartnerschap 

voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-AGRI) is daartoe een doeltreffend 

instrument. In het kader van het EIP-AGRI werden in de hele EU al meer dan 1 200 

operationele groepen gefinancierd. Landbouwers zijn aanwezig in meer dan 90 % van die 

groepen en spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van innovaties die onmiddellijk kunnen 

worden toegepast op gebieden als water- en bodembeheer, de bestrijding van plagen en 

ziekten, voedselkwaliteit, het concurrentievermogen van de waardeketens, energie-efficiëntie 

en tal van andere gebieden. Het bevorderen van innovatie door middel van instrumenten als 
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het EIP is voor Europese land- en bosbouwers van cruciaal belang om toekomstige 

uitdagingen aan te pakken en hen te helpen hun productiviteit, veerkracht en duurzaamheid te 

verbeteren. 

Een ander belangrijk gebied dat enorme innovatiemogelijkheden biedt, is de digitalisering 

van de landbouw (het internet der dingen, precisielandbouw). Digitalisering heeft het 

potentieel om de duurzaamheid van de sector en van de hele waardeketen, van productie tot 

consumptie, te stimuleren. De innovatie in de circulaire economie zal bijdragen tot een beter 

hulpbronnengebruik (hergebruik van afval enz.) en tot de bevordering van groei op het 

platteland door middel van nieuwe activiteiten en bedrijven. Zo maakt met name de 

ontwikkeling van nieuwe toepassingen van biomassa, via de bio-economie, het voor 

landbouwers mogelijk om een plaats te vinden in nieuwe waardeketens (zoals hernieuwbare 

energie; nieuwe materialen van biologische oorsprong) en hun inkomen te verhogen. 

Innovaties zoals boslandbouw kunnen landbouwers tal van voordelen bieden (bijvoorbeeld 

betere bestrijding van ziekten of extra inkomsten uit hout) en tegelijkertijd matiging van en 

aanpassing aan de klimaatverandering helpen bevorderen (respectievelijk door koolstofopslag 

en een verbeterd microklimaat). Digitaal ondersteunde innovaties op het gebied van de 

biologische bestrijding van plagen en ziekten moeten het ook mogelijk maken het gebruik 

van chemische pesticiden in de landbouwsector terug te dringen. 

De verspreiding van kennis is afhankelijk van kennisopbouw. In het kader van het volgende 

MFK heeft de Commissie een budget van 10 miljard EUR voorgesteld voor onderzoek op het 

gebied van landbouw, voeding en natuurlijke hulpbronnen, met bijzondere aandacht voor de 

bodem. 

De resultaten van onderzoek en innovatie zijn bemoedigend maar ik roep uw hulp in bij de 

verspreiding ervan in de EU. Ik ben van plan elke keer wanneer ik een lidstaat zou bezoeken, 

een evenement in verband met onderzoek en innovatie in de landbouw in mijn programma op 

te nemen.  

 

2.1/ Een van de grondbeginselen van het GLB was “de landbouwbevolking een redelijke 

levensstandaard verzekeren”. Hoe gaat u bij de volgende GLB-hervorming zorgen voor een 

billijke verdeling van de GLB-betalingen om aan dit beginsel te voldoen?  Belooft u de 

volledige convergentie van betalingen per hectare binnen de lidstaten in de volgende 

programmeringsperiode te ondersteunen, gezien het feit dat uiteenlopende betalingen binnen 

de lidstaten gebaseerd zijn op historische gegevens van vóór 2003, toen betalingen werden 

ontkoppeld, en daarom onverdedigbaar zijn? 

 

Ik ben er voorstander van om te zijner tijd volledige interne convergentie te bereiken. 

 

Ik weet dat er nog steeds verschillen zijn in de grootte van de basisbetaling per hectare voor 

landbouwers in dezelfde lidstaat. Sommige van deze verschillen zijn volledig 

gerechtvaardigd en zullen dat ook blijven wanneer het Commissievoorstel wordt uitgevoerd, 

omdat niet alle landbouwers binnen eenzelfde lidstaat voor dezelfde agronomische en 

sociaal-economische situatie staan. In deze context heeft de Commissie voorgesteld dat elke 

lidstaat de optie krijgt om het bedrag van de basissteun te differentiëren naar groepen van 

gebieden met vergelijkbare agronomische of sociaal-economische omstandigheden. 
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In het huidige systeem zullen 7 van de 18 lidstaten die de basisbetaling toekennen aan de 

hand van betalingsrechten eind dit jaar nog steeds over rechten beschikken die deels aan 

historische productiecijfers zijn gekoppeld (als gevolg van de hervorming van 2013). De 

Commissie stelt voor de waarde van de rechten verder te laten convergeren en uiterlijk in 

2026 een minimumdoelstelling van 75 % van de gemiddelde waarde voor alle 

betalingsrechten in dezelfde lidstaat of dezelfde groep gebieden te bereiken. Dit is een 

minimumvereiste; alle lidstaten kunnen kiezen voor volledige interne convergentie op niveau 

van de lidstaat of groep gebieden. Deze verplichting wordt gecombineerd met de verplichting 

om een maximum voor alle betalingsrechten vast te stellen en zo een einde te maken aan de 

buitensporig hoge waarden die, hoewel in beperkte mate, in enkele lidstaten nog steeds 

bestaan.     

 

Deze minimumverplichtingen moeten worden gezien in de bredere context van het voorstel 

van de Commissie dat elke lidstaat zijn eigen interventiestrategie moet plannen (voor alle 

instrumenten, met inbegrip van rechtstreekse steun) op basis van zijn SWOT-analyse voor elk 

van de 9 specifieke doelstellingen en de daaruit voortvloeiende behoeften. Hetzelfde geldt 

voor alle specifieke doelstellingen, met inbegrip van het bieden van steun met het oog op een 

leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele Unie om de voedselzekerheid te 

vergroten. Anders dan in het huidige systeem zullen de lidstaten ook de steunbedragen die zij 

in de vorm van basisinkomenssteun wensen toe te kennen,, moeten verantwoorden. Elke 

beslissing om bepaalde specifieke verschillen op basis van historische cijfers te handhaven, 

moet uit dit beoordelingsproces voortvloeien en verantwoord worden. Een dergelijke 

beslissing moet door de Commissie worden goedgekeurd. 

 

2.2 Welke initiatieven denkt u tijdens uw mandaat te nemen om ervoor te zorgen dat 

landbouwers die GLB-betalingen ontvangen, zinvolle acties ondernemen om het probleem 

van antimicrobiële resistentie (AMR) en de bezorgdheden over het dierenwelzijn in de 

intensieve veehouderij aan te pakken, zodat we de GLB-begroting in de toekomst kunnen 

verdedigen en handhaven? 

Dierenwelzijn is voor mij van groot belang. Ik wil meer doen rond dit thema, maar mét en 

niet tegen de landbouwers. Ik zal aan deze kwestie nauw samenwerken met de commissaris 

voor Gezondheid. 

Het huidige beleid en het voorstel voor het toekomstige GLB stellen steunbetalingen 

afhankelijk van – onder andere – de naleving van de algemene levensmiddelenwetgeving van 

de EU door het mechanisme van de randvoorwaarden (het toekomstige 

conditionaliteitsmechanisme). Dit vereist onder meer de handhaving van de wetgeving inzake 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeder met medicinale werking.  

Het voorstel voor het toekomstige GLB omvat ook de uitvoering van “Een Europees “één 

gezondheid”-actieplan tegen antimicrobiële resistentie” (COM(2017) 339) in de 

bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw. Via de bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw 

moeten de lidstaten voor advies aan landbouwers zorgen om hen te helpen de doelstellingen 

van de EU-wetgeving te begrijpen en de vereisten ervan na te komen. 

Ik ben bezorgd over kritische toepassingsgebieden van de huidige voorschriften inzake 

dierenwelzijn in de EU (waaronder het wijdverbreide gebruik van de afwijking voor 
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verminkingen bij varkens, en in het bijzonder het couperen van de staart, wat moet worden 

aangepakt). We moeten ervoor zorgen dat de EU-richtlijnen in nationale wetgeving worden 

omgezet. Even belangrijk is dat landbouwers worden aangemoedigd. Met het GLB kunnen 

we steun verlenen voor opleiding, advies en investeringen en zo de manier verbeteren waarop 

dieren worden gehouden.  

Er is een verband tussen het niveau van dierenwelzijn en de behoefte aan systematisch 

gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Een passend beheer om beide te verbeteren, 

vergt extra inspanningen van de landbouwers, die moeten worden ondersteund. Ik zal tijdens 

mijn ambtstermijn bijzondere aandacht besteden aan dit punt. 

De inwerkingtreding van de nieuwe regels voor het gebruik van diergeneesmiddelen begin 

2022, die de mogelijkheden voor het gebruik van antibiotica in belangrijke mate beperken, 

zal aanzienlijke veranderingen in het beheer van landbouwhuisdieren vergen.  Daarom 

moeten we nadenken over de ontwikkeling van regelingen voor de veeteelt die landbouwers 

helpen zich aan te passen aan de toekomst. De landbouwers moeten met name klaar zijn om 

het profylactische gebruik voor groepsbehandeling van dieren uit te faseren en cruciale 

antibiotica voor de menselijke gezondheid voor te behouden. Nieuwe beheerspraktijken in de 

veehouderij moeten holistisch zijn. In dit verband zullen de inspanningen ter verbetering van 

het dierenwelzijn ook van belang zijn voor ziektepreventie.     

Het resultaat van de lopende evaluatie van de strategie voor dierenwelzijn 2012-2015 zal ons 

informatie verschaffen voor het bepalen van toekomstige acties. Het is belangrijk om te 

beschikken over een consistente aanpak van dierenwelzijn en internationaal een 

wetenschappelijk gefundeerd standpunt te verdedigen, teneinde een gelijk speelveld voor de 

EU-landbouwers in een multilaterale context te waarborgen. Ik ben voornemens nauw samen 

te werken met de kandidaat-commissarissen voor Gezondheid en Handel om dit te bereiken. 

3.1. Tijdens de hoorzitting op 1 oktober erkende u dat het voorstel voor de GLB-hervorming 

waarschijnlijk te veel in de richting van hernationalisering gaat. Ook wees u op de kritiek 

van de Rekenkamer op het voorstel en verklaarde u herhaaldelijk bereid te zijn het voorstel te 

verbeteren.     In uw schriftelijke antwoorden zei u echter dat u, als ervaren auditeur, van 

oordeel bent dat er een verschuiving moet plaatsvinden in de richting van beleid gebaseerd 

op prestaties in plaats van naleving, en dat u denkt dat overheidsuitgaven gericht moeten zijn 

op het bereiken van meetbare resultaten. U stelde tevens dat u bereid bent samen te werken 

met het Europees Parlement en de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze verandering in het 

GLB-beheer zal werken voor zowel landbouwers als overheden. Wat is precies uw 

standpunt? Hoe denkt u, concreet, het voorstel te verbeteren en in welk tijdsbestek? 

Ik ben ervan overtuigd dat de voorstellen van de Commissie voor het GLB na 2020 een goede 

basis vormen voor besprekingen over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Ik word 

in deze overtuiging gesterkt door de algemene steun voor de voorstellen in april van dit jaar 

in Comagri en in de Raad. Tegelijkertijd hebben zowel Comagri als de lidstaten 

amendementen ingediend en ik ben bereid te overwegen het voorstel aan te passen wanneer 

er consensus tussen de medewetgevers bestaat. 

De landbouw en plattelandsgebieden van de EU hebben in het verleden voor uitdagingen 

gestaan en waren – ondersteund door het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – in 

staat zich aan te passen en met steeds nieuwe omstandigheden om te gaan. De voorstellen van 

de Commissie voor het GLB na 2020 blijven dit pad volgen. Ze bevatten een reeks 
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verbeteringen voor een eenvoudiger en moderner “GLB-instrumentarium” dat landbouwers 

en plattelandsgemeenschappen in heel Europa in staat zal stellen te reageren op 

gemeenschappelijke uitdagingen, waarvan de lokale impact sterk afhankelijk is van de 

bredere sociaal-economische en agronomische omstandigheden in een bepaalde lidstaat.  

1) Twee pijlers, één strategie. Het GLB wordt momenteel beheerd via twee verschillende 

mechanismen, voor regelingen inzake rechtstreekse betalingen en voor 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen, die geen synergetisch gebruik van middelen in het hele 

GLB mogelijk maken. In de toekomst zullen deze twee mechanismen worden samengebracht 

in een enkel nationaal GLB-plan. 

2) Beter gerichte interventies. De voorgestelde grotere speelruimte zal de lidstaten in staat 

stellen keuzes te maken en met interventies te komen die op een gerichte en eenvoudigere 

manier op hun situatie inspelen. Deze versterkte band met gebieden is in overeenstemming 

met het subsidiariteitsbeginsel. Indien deze mogelijkheden volledig worden benut, kan dit 

landbouwers en burgers in de praktijk een beter begrip van en inzicht in het EU-beleid helpen 

verschaffen. 

3) Focus op prestaties. Het boeken van resultaten voor onze landbouwers, 

plattelandsgebieden en burgers moet een gedeelde zorg zijn en daarom heeft de Commissie 

prestaties centraal gesteld in het volgende GLB. Concreet betekent dit dat de voortgang in de 

richting van onze gemeenschappelijke doelstellingen met creatieve en gerichte oplossingen 

op strategische wijze wordt gedefinieerd, gepland en gemonitord, in plaats van eerst zeer 

prescriptieve, “one size fits all”-benaderingen vast te stellen en vervolgens tijd en middelen te 

investeren om uitzonderingen te bepalen en te controleren, wat met hoge kosten en zware 

lasten voor onze overheden en landbouwers gepaard gaat.  

Hoewel het voorstel overheden op alle niveaus nieuwe mogelijkheden biedt om met de 

begunstigden van het GLB samen te werken, krijgen de lidstaten geen carte blanche – er zijn 

zorgvuldig ontworpen waarborgen binnen een sterk kader van gemeenschappelijke regels op 

EU-niveau: 

1) Verplichte vereisten die gemeenschappelijk zijn voor alle lidstaten en die het mogelijk 

maken maatregelen te richten op de negen gemeenschappelijke GLB-doelstellingen 

(bijvoorbeeld sterkere milieu- en klimaatconditionaliteit, verplichte steun voor jonge 

landbouwers). Het gaat hierbij ook om de prestatiegerelateerde elementen en procedures, die 

behoeften koppelen aan interventies, en interventies aan monitoring van de resultaten, en die 

voor alle lidstaten hetzelfde zijn. 

2) Een sterke rol voor de Europese instellingen: de rol van de Europese Commissie begint 

niet bij de officiële indiening van de GLB-plannen. Ik zal ervoor zorgen dat de diensten van 

de Commissie met de lidstaten zullen blijven samenwerken met het oog op een gedegen 

voorbereiding. Dit zal zeer waardevol zijn bij de beoordeling en goedkeuring van de GLB-

plannen van de lidstaten. Ik schaar mij in dit verband achter de belofte van de verkozen 

voorzitter, mevrouw Von der Leyen, om het partnerschap met het Europees Parlement te 

versterken en ik ben voornemens het Europees Parlement regelmatig op de hoogte te houden 

van de uitvoering van het nieuwe beleid.   

3) Een efficiënt governance- en zekerheidskader. Wat de controles betreft, bouwt het voorstel 

van de Commissie voort op een bestaande robuuste structuur van governanceorganen en 
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controlesystemen in de lidstaten. Zij werken stuk voor stuk goed en bieden een hoge mate 

van zekerheid, zoals blijkt uit de lage foutenpercentages. Ook voor het toekomstige GLB zal 

de Commissie uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de GLB-begroting 

en zal zij voortdurend zorgen voor een hoog niveau van zekerheid dat het budget goed wordt 

besteed. 

Ten slotte wil ik met betrekking tot het advies van de Europese Rekenkamer wijzen op de 

algemene steun voor een prestatiegerichter en groener beleid.  

3.2 Hoe denkt u daarnaast als commissaris voor Landbouw leiding te geven aan de “van 

boer tot bord”-strategie, die moet dienen als een echt EU-voedselbeleid, en welke samenhang 

is er volgens u tussen deze strategie en het huidige debat over het voorstel voor de GLB-

hervorming?  

Als commissaris voor Landbouw zal ik bijdragen aan de door mijn collega Stella Kyriakides 

geleide “van boer tot bord”-strategie. De “van boer tot bord”-strategie moet een holistische 

visie bieden op de wijze waarop ons voedselsysteem, in de hele voedselketen, duurzaam kan 

worden gemaakt. De “van boer tot bord”-strategie zal alle drie aspecten van duurzaamheid 

ondersteunen: het economische aspect, het milieu- en klimaataspect en het sociale en 

gezondheidsaspect. Het hervormde GLB zal een sleutelrol spelen bij de verwezenlijking van 

de ambities van de “van boer tot bord”-strategie en zal een essentieel onderdeel van die 

strategie vormen. Zie ook het antwoord op vraag 5. 

3.3 Het delegeren aan de lidstaten van alle verantwoordelijkheid voor planning en strategie, 

onder meer voor wat klimaat- en milieumaatregelen betreft, geeft de Commissie de 

bevoegdheid om de doeltreffendheid en gemeenschappelijkheid van nationale strategische 

plannen te beoordelen zonder dat de precieze bindende basisvereisten op Europees niveau 

worden vastgesteld. Hoe worden Europese landbouwers dan gestimuleerd om zich in te 

zetten voor de verwezenlijking van gemeenschappelijke doelstellingen, met een adequate en 

billijke vergoeding voor het leveren van verbeterde milieudiensten en toegevoegde waarde 

voor de bescherming van klimaat, water, bodem en biodiversiteit, ten voordele van de hele 

EU? 

De Commissie heeft een voorstel gedaan dat enerzijds de lidstaten veel verantwoordelijkheid 

geeft voor de vaststelling van een nationale strategie, maar dat doet binnen een robuust EU-

kader en met toezicht door de Commissie en afhankelijk van haar goedkeuring. 

Het delegeren van verantwoordelijkheid is nodig vanwege de aard van milieuproblemen, die 

meestal oplossingen op maat vereisen, die niet alleen doeltreffender zijn dan een “one-size-

fits-all” -benadering, maar ook aanvaardbaarder zijn voor de landbouwers, omdat ze de 

mogelijkheid bieden om aan concrete milieubehoeften tegemoet te komen. De lidstaten 

hebben duidelijk niet dezelfde behoeften. En zij hebben niet allemaal dezelfde 

uitgangspositie, met name als het gaat om emissiereductie. Het is duidelijk dat de 

instrumenten die bedoeld zijn om een antwoord te bieden op nationale/regionale/lokale 

uitdagingen, de verschillende situaties moeten weerspiegelen: het herstel van natuurlijk 

grasland bevorderen door de landbouwactiviteit af te bouwen, is bijvoorbeeld een adequate 

reactie in bepaalde gebieden, maar biedt geen oplossing in een ander gebied dat kampt met 

landverlating met negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de biodiversiteit. 
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Zoals ik al zei: dat de lidstaten beter in staat worden geacht om een strategie te bepalen die 

aansluit bij hun behoeften en strategische prioriteiten, en om gedetailleerde interventies te 

ontwerpen, wil niet zeggen dat zij de vrije hand hebben. De doelstellingen waarop hun 

strategie moet inspelen, worden namelijk op EU-niveau vastgesteld. In de EU-wetgeving 

worden essentiële kenmerken en beginselen voor mogelijke interventies vastgesteld die een 

gelijk speelveld moeten waarborgen en een “race to the bottom” moeten voorkomen. 

Interventies bedoeld om landbouwers te stimuleren om meer voor het milieu en het klimaat te 

doen, worden gebaseerd op een reeks gemeenschappelijke basisvereisten en een 

conditionaliteitsmechanisme, die op Europees niveau worden vastgesteld. Dit zorgt ervoor 

dat alle EU-landbouwers die zich ertoe verbinden meer te doen dan die vereisten, van 

dezelfde basis vertrekken. De strategische plannen moeten in de lidstaten worden voorbereid 

en besproken met relevante stakeholders/autoriteiten, zoals die welke belast zijn met milieu- 

en klimaataangelegenheden. Deze plannen worden vervolgens door de Commissie 

goedgekeurd. De plannen moeten niet alleen in overeenstemming zijn met andere relevante 

verbintenissen op het gebied van milieu, klimaat en planten-/diergezondheid die de lidstaten 

in het kader van ander gerelateerd beleid aangaan, maar moeten ook laten zien hoe ze 

bijdragen aan de streefcijfers en doelstellingen van die verbintenissen. Ten slotte moet ten 

minste 30 % van de aan een plan toegewezen middelen voor plattelandsontwikkeling worden 

besteed aan de specifieke doelstellingen van het GLB op het gebied van milieu en klimaat. Al 

deze kenmerken van het voorstel van de Commissie voor een toekomstig GLB zullen leiden 

tot een hogere milieu- en klimaatambitie in de plannen van de lidstaten en in het gehele GLB 

na 2020.  

Op basis van het bovenstaande ben ik ervan overtuigd dat er een evenwicht moet zijn tussen 

de verantwoordelijkheden van de lidstaten en die van de Commissie. Ik zal hierover 

regelmatig verslag uitbrengen aan het Europees Parlement, in het kader van wat volgens mij 

een voortdurende dialoog moet zijn. Het GLB-voorstel gaat uit van het besef dat we een 

gemeenschappelijke, gedeelde verantwoordelijkheid hebben, maar dat de antwoorden op de 

uitdagingen moeten worden gedifferentieerd om doeltreffend te zijn.  

3.4 De EU moet het beleid blijven bijsturen in de richting van ambitieuzere doelstellingen, in 

het kader van de New Green Deal en op andere gebieden zoals de rol van vrouwen in de 

landbouw en op het platteland.  Veel EP-leden zijn van mening dat we, als we afstand nemen 

van naleving, het risico lopen dat de huidige waarborgen voor de integriteit en 

gemeenschappelijkheid van het toekomstige GLB verloren gaan. Bent u, in het licht van uw 

opmerkingen tijdens de hoorzitting, bereid een alternatieve aanpak te steunen die gebaseerd 

is op de huidige nalevingsregeling – die doeltreffend is gebleken (foutenpercentage van 

minder dan 3 %) en een gelijke behandeling en degelijke tenuitvoerlegging in de hele EU 

garandeert? Hoe gaat u, concreet, een dergelijke alternatieve aanpak ontwikkelen? 

Het nieuwe uitvoeringsmodel staat centraal in het voorstel van de Commissie en de 

goedkeuring van het strategisch GLB-plan door de Commissie is een cruciale stap om te 

garanderen dat het beleid wordt uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke 

doelstellingen. Door de verschuiving van naleving naar prestaties wordt tegemoetgekomen 

aan de kritiek van de Europese Rekenkamer, deze commissie en andere partijen: iedereen wil 

betere prestaties! Nog maar eens een laag toevoegen aan de tenuitvoerlegging van het GLB 

biedt echter geen voordelen. Het zou enkel de administratieve lasten en de kosten van de 

uitvoering van het beleid in de lidstaten aanzienlijk doen toenemen.  
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De Commissie zal de lidstaten geen blanco cheque geven. De Commissie heeft haar voorstel 

gebaseerd op de bestaande governanceorganen en controlesystemen, die doeltreffend zijn 

gebleken. Deze organen moeten bij hun uitvoering van het GLB de basisvereisten van de EU 

nakomen, die de waarborgen zijn voor de integriteit en gemeenschappelijkheid van het 

toekomstige GLB! Uw suggesties om het voorstel te verbeteren en waarborgen in dit opzicht 

te creëren, zijn welkom. Parallel hiermee wordt in het nieuwe uitvoeringsmodel zekerheid 

verkregen op basis van de prestaties van de lidstaten. 

 

4.1 Voor wat betreft het GLB als instrument om overal op duurzame landbouwsystemen over 

te stappen: bent u voornemens nieuwe GLB-voorstellen te doen die uitsluitend duurzame 

landbouwsystemen belonen die gunstig zijn voor de biodiversiteit, niet bijdragen tot 

klimaatverandering, de veedichtheid tot duurzame niveaus beperken en een verplichte 

vruchtwisseling met peulgewassen invoeren teneinde af te stappen van geïmporteerde 

diervoeders?  Zult u met een coherent programma komen dat middelen toewijst aan 

kleinschalige landbouw in de EU?  

Het voorgestelde gemeenschappelijk landbouwbeleid is erop gericht een substantiële bijdrage 

te leveren aan de verwezenlijking van de EU-doelstellingen inzake klimaatactie, natuurlijke 

hulpbronnen, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ik ben er vast van overtuigd dat het de middelen 

biedt om de Europese landbouw te helpen zo doeltreffend mogelijk te reageren op de 

uitdagingen van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Met dat doel voor 

ogen moeten het Europees Parlement en de Raad, met vastberaden steun van de Commissie, 

samenwerken bij de onderhandelingen over de definitieve hervorming van het GLB. We 

moeten samen streven naar een landbouwsector met maximale klimaatambities en een 

minimale milieu-impact door optimaal gebruik te maken van de voorgestelde instrumenten 

voor het toekomstige GLB. Ik ben bereid om hier als bemiddelaar tussen de medewetgevers 

op te treden met het oog op consensusvorming.  

Ik besef dat de Europese landbouw voor zeer grote uitdagingen staat op het gebied van milieu 

en klimaat. In recente internationale verslagen wordt benadrukt dat de landbouwsector in dit 

verband een centrale rol te vervullen heeft. Ik ben van mening dat het voorstel van de 

Commissie deze ambitie kan waarmaken: het bevat duidelijke klimaat- en 

milieudoelstellingen en de hele aanpak is resultaatgerichter dan nu het geval is, en beter 

afgestemd op lokale uitdagingen en omstandigheden. Daarom zal ik nauw samenwerken met 

kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Timmermans – en met het Europees Parlement – om 

ervoor te zorgen dat landbouw integraal deel uitmaakt van de Europese Green Deal.  

Het GLB zal veel nauwer zijn gekoppeld aan de verwezenlijking van de doelstellingen en 

streefcijfers die zijn vastgelegd in milieu- en klimaatwetgeving van de EU, d.w.z. de 

wetgeving inzake klimaatverandering, energie, water, luchtkwaliteit, biodiversiteit en 

pesticiden. 

Het nieuwe conditionaliteitssysteem zal essentiële basisnormen bevatten waaraan de 

landbouwers moeten voldoen, waaronder een verplichte vruchtwisseling. Het zal de lidstaten 

voldoende flexibiliteit bieden om de uitdagingen op hun grondgebied op doeltreffende wijze 

aan te gaan, maar zal ook krachtige elementen bevatten die voor alle lidstaten gelden. 

Er zullen belangrijke nieuwe instrumenten beschikbaar komen. Binnen de eerste pijler zullen 

ecoregelingen zorgen voor een nieuwe financieringsstroom naar milieu en klimaat. Deze 



 

11 

 

ecoregelingen zullen nieuwe prikkels voor een grootschalige omschakeling naar een 

milieuvriendelijkere landbouw bevatten. 

In de tweede pijler van het GLB zal er plaats blijven voor een breed scala aan belangrijke 

instrumenten die van belang zijn voor milieu en klimaat. Het gaat onder meer om 

areaalgebonden milieubetalingen voor landbouw (en bosbouw), en om steun voor 

investeringen, opleiding, innovatie en samenwerking. 

Al met al zal elke lidstaat wettelijk worden verplicht een grotere milieu- en klimaatambitie te 

tonen dan in de huidige periode. Ten minste 40 % van de totale begroting van het GLB zal 

moeten bijdragen aan klimaatactie en ten minste 30 % van de financiering voor 

plattelandsontwikkeling zal naar klimaat- en milieugerelateerde doelstellingen moeten gaan. 

Ik ben ervan overtuigd dat op basis van dit voorstel het toekomstig GLB zeer goed kan gaan 

presteren op milieu- en klimaatgebied. Ik hoop dat het Parlement en de Raad dat potentieel 

zullen zien bij hun onderhandelingen over het toekomstige GLB. Ik beloof dit proces ten 

volle te ondersteunen. Het kan landbouwers helpen om in een voor hen aanvaardbaar tempo 

over te stappen op een duurzamer landbouwmodel.  

Wat de rechtstreekse steun aan kleine landbouwbedrijven betreft, verwijs ik naar vraag 6. 

4.2 Als u zich bij de beoordeling van de strategische plannen houdt aan het nieuwe 

uitvoeringsmodel, hoe gaat u er dan voor zorgen dat de lidstaten die huiverig zijn om 40 % 

van de GLB-begroting te besteden aan klimaat en milieu, bijvoorbeeld via verplichte 

ecoregelingen, dit ook daadwerkelijk en op effectieve wijze doen? Hoe gaat u – in beide 

gevallen – ambitieuzere doelstellingen bevorderen en welke methoden gaat u gebruiken om 

van de lidstaten te eisen dat zij hun internationale verplichtingen op het vlak van klimaat en 

ontwikkeling nakomen?  

Volgens het voorstel van de Commissie moet in elk strategisch GLB-plan ten minste 30 % 

van de middelen van de tweede pijler worden toegewezen aan klimaat- en milieu-

interventies. Over het geheel genomen moet 40 % van de totale financiële middelen voor het 

GLB bijdragen aan klimaatdoelen.  

Ook in het kader van het huidige GLB moet ten minste 30 % van de begroting voor 

plattelandsontwikkeling worden gereserveerd voor klimaat en milieu. Alleen de 

plattelandsontwikkelingsprogramma’s die aan dit vereiste voldoen, zijn door de Commissie 

goedgekeurd. Het toekomstige GLB zal de lat nog hoger leggen door betalingen voor 

gebieden met natuurlijke beperkingen niet mee te rekenen in die 30 %. Volgens het GLB-

voorstel moeten de nationale strategische GLB-plannen eveneens door de Commissie worden 

goedgekeurd. 

De Commissie zal het GLB-plan van elke lidstaat moeten onderzoeken en beoordelen of aan 

deze 30%-verplichting is voldaan. Dit is voor mij een absolute prioriteit. De Commissie zal 

daartoe rekening houden met alle in het voorstel opgenomen elementen, waaronder de door 

de lidstaat geplande toewijzing van middelen uit zijn GLB-budget. Maar ook andere 

elementen zijn uiterst belangrijk. In het voorstel is bijvoorbeeld vastgelegd dat elk plan “meer 

ambitie” op klimaat- en milieugebied moet tonen dan nu het geval is. Bovendien moet uit de 

plannen blijken hoe de combinatie van de verschillende interventies (de normen voor een 

goede landbouw- en milieuconditie, de ecoregelingen en de agromilieuklimaat- of 
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bosbouwverbintenissen van de tweede pijler), de toewijzing van middelen, de mijlpalen en de 

streefcijfers inspelen op de uitdagingen en behoeften op milieu- en klimaatgebied. Daarbij 

moet met name rekening worden gehouden met de desbetreffende nationale milieu- en 

klimaatplannen en met de daarin opgenomen doelstellingen en streefcijfers die voortvloeien 

uit  klimaat- en milieuwetgeving van de EU. 

Het voorstel voorziet ook in een transparant proces voor de opstelling van de plannen op 

nationaal niveau, met betrokkenheid van de bevoegde autoriteiten en in partnerschap met de 

belanghebbenden. De Commissie zal het GLB-plan alleen goedkeuren wanneer zij ervan 

overtuigd is dat het in zijn geheel genomen voldoende ambitieus is op het gebied van 

klimaatverandering en milieu. Voor de uitvoeringsfase voorziet het voorstel ook in een 

robuust mechanisme voor monitoring en evaluatie op nationaal en op EU-niveau. In het geval 

van achterblijvende prestaties moeten de plannen worden herzien en zijn sancties mogelijk. 

Ik zal ervoor zorgen dat alle beschikbare instrumenten worden ingezet.  

4.3 Hoe gaat u ervoor zorgen dat de genderdimensie in het gehele GLB wordt geïntegreerd?  

Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen onmisbaar zijn voor de werkgelegenheid en economische 

groei in de landbouw en in plattelandsgebieden. In het voorstel voor het nieuwe GLB wordt 

deze bijdrage volledig onderkend.  

Een van de specifieke doelstellingen van het GLB betreft de bevordering van 

werkgelegenheid, groei en sociale inclusie. Ik ben blij dat Comagri gendergelijkheid 

uitdrukkelijk in deze doelstelling heeft opgenomen. Om aan de doelstelling te kunnen 

voldoen, moeten de lidstaten inspelen op de behoeften van vrouwen in plattelandsgebieden.  

 

De strategische GLB-plannen bieden veel mogelijkheden om specifieke interventies op te 

zetten en af te stemmen op bepaalde behoeften van specifieke begunstigden. In het geval van 

vrouwen in plattelandsgebieden valt te denken aan plattelandsontwikkelingssteun voor 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van basisdiensten in plattelandsgebieden, plaatselijke 

ontwikkelingsstrategieën (Leader), het opstarten van een bedrijf, kennisverwerving en 

opleiding, samenwerkingsprojecten enzovoort. 

 

Ten slotte zal ik samen met de vicevoorzitter voor Democratie en Demografie en met de 

commissaris voor Cohesie en Hervormingen een visie voor plattelandsgebieden ontwikkelen 

die ervoor zal zorgen dat deze gebieden vitaal en dynamisch blijven. Het is noodzakelijk om 

zowel mannen als vrouwen op het platteland arbeidskansen en een aantrekkelijke toekomst te 

bieden en hen te helpen om oplossingen te vinden voor hun eigen unieke uitdagingen. 

 

4.4 Zult u erop toezien dat de middelen uit het programma voor plattelandsontwikkeling 

gekoppeld blijven aan het Cohesiefonds via de verordening gemeenschappelijke bepalingen?  

Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) maakt deel uit van het 

GLB. Met het nieuwe uitvoeringsmodel worden de twee landbouwfondsen, het Elfpo en het 

ELGF (Europees Landbouwgarantiefonds), samengebracht in een gezamenlijk strategisch 

kader voor eenvoudigere, gerichtere en coherente maatregelen. 

Het nieuwe wettelijke kader zal resulteren in een duidelijk, consistent en coherent geheel van 

regels voor het GLB als geheel, gericht op vereenvoudiging en prestaties. 



 

13 

 

In het licht van de verschillende steunverleningsmechanismen zou een vervlechting van het 

“single rule book” voor het Elfpo en het ELGF met de verordening gemeenschappelijke 

bepalingen (VGB) tot meer complexiteit en onnodige rompslomp leiden. Ik weet dat Comagri 

dit standpunt grotendeels deelt. 

De VGB bevat nog wel gemeenschappelijke bepalingen voor het Elfpo en de Europese 

structuur- en investeringsfondsen voor de beleidsterreinen waarop harmonisatie mogelijk is 

zonder de complexiteit te vergroten (bijvoorbeeld financiële instrumenten, territoriale 

ontwikkeling of communicatie). 

De complementariteit tussen het Elfpo en andere fondsen onder gedeeld beheer zal worden 

gewaarborgd voor elk van de programmeringsdocumenten die de lidstaten bij de Commissie 

indienen, zoals partnerschapsovereenkomsten, strategische GLB-plannen en 

cohesiebeleidsprogramma’s. 

4.5 Hoe zult u het GLB gebruiken om landbouwers te helpen zich aan te passen aan de 

klimaatverandering door de veerkracht van landbouwecosystemen te vergroten, met name 

door de verdieping van oppervlakkige bodemlagen en de integratie van de boslandbouw?  

In een verslag van het Europees Milieuagentschap werd onlangs benadrukt dat de 

landbouwsector in de EU zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering. De 

sector moet zich aanpassen. Met name in de landbouwsector gaan adaptatie en mitigatie hand 

in hand.  

In het voorstel van de Commissie voor het toekomstige GLB houdt een van de GLB-

doelstellingen specifiek verband met de aanpassing aan klimaatverandering. De verscherpte 

conditionaliteit omvat verschillende elementen om de aanpassing van de sector te bevorderen. 

Zo worden er normen ingevoerd voor de bescherming van de organische bodem, voor 

vruchtwisseling, voor areaal met niet-productieve elementen en voor bodemerosie. 

Dankzij een grotere subsidiariteit en flexibiliteit kunnen de lidstaten hun interventielogica 

beter op de zeer specifieke behoeften en uitdagingen in het veld toesnijden en hun 

landbouwsector klimaatbestendiger maken. 

Daarnaast zal het voorgestelde toekomstige GLB allerlei landbouwpraktijken en 

aanpassingen ondersteunen die bijdragen aan de aanpassing aan klimaatverandering. Zo zou 

een landbouwer steun kunnen krijgen om te investeren in efficiëntere irrigatie, om zijn 

gewassen te diversifiëren, om om te schakelen naar precisielandbouw of om deel te nemen 

aan risicobeheerregelingen. Bovendien zullen op de natuur gebaseerde oplossingen en 

landbosbouw volledig voor GLB-steun in aanmerking komen. 

We moeten er echter ook voor zorgen dat dergelijke nuttige oplossingen meer worden benut. 

Daarom moeten we het kennis- en innovatiesysteem voor de landbouw (AKIS) versterken en 

voortgaan met de voortreffelijke werkzaamheden van het EIP-AGRI op het gebied van de 

cocreatie van kennis door landbouwers en wetenschappers. Onderzoek, innovatie, 

innovatiepartnerschap en kennisoverdracht spelen daarin ook een cruciale rol.  

Ik zal met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Timmermans nauw samenwerken op het 

gebied van klimaatactie met het oog op de bevordering van nog meer maatregelen voor 

aanpassing aan de klimaatverandering in alle plattelandsgebieden. 
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Concluderend ben ik van mening dat het voorstel van de Commissie voor een toekomstig 

GLB grote kansen biedt als het gaat om de aanpassing aan klimaatverandering. Ik hoop dat 

het Parlement en de Raad dat potentieel zullen zien bij hun onderhandelingen over het 

toekomstige GLB. Ik beloof dit proces ten volle te ondersteunen. 

4.6 Zult u, aangezien het nu al mogelijk is door middel van geïntegreerde gewasbescherming 

het gebruik van pesticiden met 30 tot 50 % terug te brengen, tegen 2025 een vermindering 

van 50 % van het pesticidengebruik nastreven? 

De richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden, waarvoor mijn collega 

kandidaat-commissaris Stella Kyriakides verantwoordelijk is, biedt de lidstaten en de 

landbouwers een solide grondslag om minder afhankelijk te worden van pesticiden. Binnen 

dit kader is geïntegreerde gewasbescherming inderdaad een waardevol instrument. De 

uitvoering ervan heeft goede resultaten opgeleverd, maar is ook gepaard gegaan met bepaalde 

problemen. DG SANTE en de andere betrokken diensten van de Commissie, waaronder DG 

AGRI, onderzoeken momenteel hoe het systeem zo kan worden gewijzigd dat het beter 

werkt. Deze werkzaamheden zullen worden voortgezet in het kader van de “van boer tot 

bord”-strategie. Ze krijgen mijn volledige steun.  Voordat de ambities worden opgeschroefd, 

moeten de lidstaten eerst worden aangemoedigd de richtlijn volledig te implementeren.  

In lijn met het standpunt van verkozen voorzitter Von der Leyen ben ik van mening dat 

hiervoor een collegiale horizontale aanpak nodig is. Het huidige GLB bevat reeds een aantal 

zeer nuttige instrumenten, die bijdragen aan onze brede doelstelling om landbouwers minder 

afhankelijk van pesticiden te maken, maar het voorstel van de Commissie voor het GLB na 

2020 legt de lat hoger en bevat nieuwe initiatieven, zoals de opname van vruchtwisseling en 

van de richtlijn inzake duurzaam gebruik in het systeem van conditionaliteit, de uitbreiding 

van de voorlichting aan landbouwers en verdere gerichte bepalingen die verband houden met 

de richtlijn inzake duurzaam gebruik. Een bij uitstek relevant instrument dat is voorgesteld, 

zijn de ecoregelingen, die een enorm potentieel hebben om landbouwers ertoe aan te zetten 

hun praktijken aan te passen en hun afhankelijkheid van pesticiden te verminderen en de 

biodiversiteit te versterken. Dit zijn concrete elementen in de GLB-hervormingsvoorstellen 

die landbouwers moeten stimuleren het gebruik van pesticiden in de plantaardige productie 

terug te dringen. 

Ik ben van mening dat we samen moeten kijken hoe we de afhankelijkheid van pesticiden 

versneld kunnen afbouwen en hoe we de overstap naar niet-chemische alternatieven met een 

lager risico verder kunnen stimuleren.  

Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze gecombineerde aanpak samen met de lidstaten en de 

landbouwers stappen voorwaarts zullen zetten. De Europese Green Deal, het GLB en de 

landbouwers in de EU zullen allemaal hun bijdrage moeten leveren. Ik ben ervan overtuigd 

dat dit mogelijk is met de instrumenten die voor het GLB na 2020 zijn voorgesteld. In 

overeenstemming met de opdracht die ik van verkozen voorzitter Von der Leyen heb 

gekregen, wil ik mij er ten volle voor inzetten dat de landbouw in de EU de noodzakelijke 

stappen zet naar meer duurzaamheid en minder afhankelijkheid van pesticiden. 

5.1 Wat betreft de bijdrage van de landbouw aan de Europese Green Deal: wat moet er in de 

huidige GLB-hervorming worden veranderd om ervoor te zorgen dat de landbouw een 

billijke bijdrage levert aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Overeenkomst 
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van Parijs en de internationale verbintenissen inzake biodiversiteit, en dat landbouwers 

worden gestimuleerd om milieuvriendelijker en klimaatvriendelijker praktijken toe te passen? 

Gezien de meest recente internationale verslagen over klimaatverandering en biodiversiteit 

blijven de milieu- en klimaatproblemen aanzienlijk en de landbouw is een van de sectoren die 

daarin een sleutelrol speelt. Maar ik wil landbouwers en plattelandsgemeenschappen als deel 

van de oplossing en niet als deel van het probleem zien. Ten eerste wil ik benadrukken dat het 

huidige GLB al aanzienlijk bijdraagt aan de klimaat- en milieuprioriteiten. Zo zal er aan het 

eind van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2020 voor rond de 80 miljoen ha 

landbouwgrond en bijna 8 miljoen ha bos financiering beschikbaar zijn gesteld voor het 

herstel, de instandhouding en de versterking van ecosystemen. In totaal zal daarmee circa 45 

miljard EUR gemoeid zijn. 

Duidelijk is echter dat er veel meer moet worden gedaan om onze doelstellingen en 

verbintenissen te verwezenlijken als het gaat om klimaat en biodiversiteit, en ik ben ervan 

overtuigd dat het voorstel van de Commissie voor het GLB na 2020 inspeelt op deze 

uitdagingen. 

De belangrijkste vernieuwing in het voorstel van de Commissie is het uitvoeringsmodel, 

waarin de bestaande “one-size-fits-all”-aanpak wordt vervangen door een flexibeler systeem. 

Deze nieuwe aanpak biedt op nationaal niveau een grotere vrijheid om te bepalen hoe het best 

kan worden voldaan aan gemeenschappelijke EU-brede doelstellingen, terwijl tegelijk op 

specifieke uitdagingen en behoeften kan worden ingespeeld. Het voorgestelde nieuwe 

uitvoeringsmodel biedt de lidstaten de ruimte die nodig is om interventies precies af te 

stemmen op hun lokale situatie en behoeften, hetgeen van essentieel belang is voor de aanpak 

van de meestal locatiegebonden klimaat- en milieuproblematiek. Ook kan met dit model beter 

worden bijgedragen aan de nationale klimaat- en biodiversiteitsprioriteiten, -strategieën en -

streefcijfers die voortvloeien uit EU-wetgeving. 

Ik hoop dat het Parlement en de Raad dit potentieel zullen zien in de onderhandelingen over 

het toekomstige GLB. Ik beloof dat ik mij daarvoor volledig ga inzetten.  

Tijdens mijn ambtstermijn zal ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat de land- en bosbouw 

van de EU een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan de verwezenlijking van onze klimaat- 

en milieudoelstellingen. Daartoe zal ik nauw samenwerken met het team dat de Europese 

Green Deal gaat uitvoeren. 

 

5.2 Hoe ziet u het verband tussen de GLB-hervorming en de “van boer tot bord”-strategie en 

hoe zou dit zich vertalen in concrete maatregelen?  

De “van boer tot bord”-strategie wordt een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. 

Het gaat om een strategie die duurzaamheid in de hele voedselvoorzieningsketen beoogt. De 

“van boer tot bord”-strategie moet gericht zijn op alle drie aspecten van duurzaamheid: 

economie, milieu en klimaat, en maatschappij en gezondheid. 

Het toekomstige GLB zal een essentiële rol spelen in de verwezenlijking van de doelen van 

de “van boer tot bord”-strategie. 
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Ten eerste ben ik er stellig van overtuigd dat het voor een fundamentele economische 

duurzaamheid van de landbouw noodzakelijk is dat het GLB gericht blijft op het verlenen van 

inkomenssteun aan landbouwers, zoals het geval is in de huidige voorstellen.  

 

Voorts wordt in de GLB-hervormingsvoorstellen de lat hoger gelegd als het gaat om 

ecologische duurzaamheid, niet alleen door de nieuwe eisen die worden gesteld aan de 

begunstigden van de rechtstreekse steun, en door het minimumpercentage van 30 % van de 

uitgaven dat in de plattelandsontwikkelingspijler naar klimaat- en milieugerelateerde doelen 

moet gaan, maar in het bijzonder ook door de prikkels die de ecoregelingen van de eerste 

pijler en de maatregelen van de tweede pijler bevatten voor landbouwers. 

 

Sociale duurzaamheid zal worden nagestreefd via de interventies die verband houden met de 

doelstellingen van dynamische plattelandsgebieden, generatievernieuwing en 

maatschappelijke behoeften op het gebied van voedsel en gezondheid, met name als het gaat 

om dierenwelzijn en het gebruik van antibiotica en pesticiden. 

 

In de geest van de voorgestelde hervorming is het aan de lidstaten concrete maatregelen uit te 

werken. Om een paar voorbeelden te geven: in het kader van de terugdringing van de uitstoot 

van broeikasgassen mag een lidstaat veengebieden door middel van een ecoregeling in stand 

houden, het koolstofgehalte in de bodem door middel van een milieu- en klimaatverbintenis 

bevorderen, het gebruik van meststoffen terugdringen door de bevordering van biologische 

landbouw (eveneens een milieu- en klimaatverbintenis), opleiding verzorgen door middel van 

een ander type interventie enz. 

 

5.3 Wat zou de landbouw concreet bijdragen aan een circulaire economie? 

De bevordering van de circulaire economie is van het grootste belang om het milieu te 

beschermen en klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Tegelijk wordt 

daarmee het concurrentievermogen van het EU-bedrijfsleven versterkt, dat mondiaal voorop 

kan gaan lopen. 

Land- en bosbouw spelen een belangrijke rol in de circulaire economie door volledig 

recyclebare biogrondstoffen te leveren en door een deel van de in onze economie 

geproduceerde organische materialen te recyclen. 

Land- en bosbouw hebben het potentieel om koolstof uit de atmosfeer in bodem en biomassa 

op te slaan en op duurzame wijze biomassa te leveren voor de ontwikkeling van de bio-

economie. De biomassa kan worden gebruikt voor de productie van allerlei producten 

(bouwmaterialen, hout, meubilair, papier, vezels en textiel, enzymen, biochemicaliën, 

biokunststoffen, biobrandstoffen enz.). Daarmee ontstaat er een steeds groter 

koolstofreservoir en kunnen op fossiele grondstoffen gebaseerde materialen worden 

vervangen door volledig recyclebare materialen. De bio-economie kan ook kansen bieden om 

materialen en bijproducten die nu nog worden weggegooid in de verwerkende 

toeleveringsketens, beter te benutten. 

Aan de andere kant kan de landbouw zelf ook goed gebruikmaken van producten die thans in 

de volgende schakels van de voedselvoorzieningsketen en ook door de consument worden 

weggegooid. Zo kan voedselafval geschikt worden gemaakt voor dierlijke consumptie en 

gebruikt worden als diervoeder, kan het worden verwerkt tot compost dat als organische 

meststof wordt gebruikt, of kan het samen met mest worden omgezet in biogas en energie. 
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Voedingsstoffen die uit stedelijk afval worden gewonnen, kunnen ook worden gebruikt als 

meststof voor gewassen en zodoende kunstmest vervangen. 

De huidige Commissie is met een reeks initiatieven gekomen om de rol van de landbouw in 

de circulaire economie te versterken. In dit verband kunnen met name worden genoemd de 

onlangs aangenomen meststoffenverordening (die de EU-markt voor organische meststoffen 

en biostimulanten een impuls geeft), de gewijzigde afvalstoffenrichtlijn (met een afdeling 

over voedselafval), het voorstel voor hergebruik van water (om te zorgen voor meer water in 

droge regio’s), de strategie inzake de bio-economie en de duurzaamheidsregeling voor bio-

energie. 

Ik sluit me aan bij de verkozen voorzitter, die heeft verklaard dat de Europese Green Deal de 

circulaire economie in de EU verdere impulsen zal geven. Het toekomstige GLB, dat de 

lidstaten meer vrijheid geeft bij het uitwerken van hun eigen interventies, biedt de kans om de 

rol van de landbouw in de circulaire economie door middel van concrete initiatieven in het 

veld te versterken. De “van boer tot bord”-strategie zal daar ook in aanzienlijke mate toe 

bijdragen.  

6.1 DG AGRI heeft een cruciale rol gespeeld – en doet dit nog steeds – bij het definiëren van 

de land- en bosbouw van de EU. Hoe denkt u, met het oog hierop, uw doelstellingen te 

bereiken zonder de afdeling staatssteun van uw directoraat-generaal? 

Het is vooral van belang dat er duidelijke regels zijn op basis waarvan de lidstaten steun 

kunnen verlenen aan de landbouwsector in met name crisistijden. In dit verband heeft de 

Commissie onlangs een aanzienlijke verhoging van de de-minimissteun in de landbouwsector 

vastgesteld. De andere staatssteungerelateerde instrumenten zijn steeds tot stand gekomen in 

nauw overleg tussen de verschillende commissarissen voor landbouw en 

plattelandsontwikkeling enerzijds en mededinging anderzijds. Wat dit betreft, heeft de 

organisatorische wijziging die de verkozen voorzitter wil doorvoeren, geen gevolgen voor de 

collectieve verantwoordelijkheid die de Commissie draagt op het gebied van staatssteun. 

Samen zullen we ervoor zorgen dat we beschikken over de nodige middelen en expertise om 

de regels onverkort te handhaven.  

In deze geest zal nauw worden samengewerkt tussen mijzelf en de uitvoerend vicevoorzitter 

voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, en ook tussen de twee directoraten-

generaal in kwestie om voor samenhang te zorgen tussen de door de lidstaten geplande 

staatssteun en het sectorale beleid van de EU. Er zal rekening worden gehouden met de 

noodzaak om, overeenkomstig de opdrachtbrieven van de verkozen voorzitter aan de twee 

betrokken collega’s, van het gemeenschappelijk landbouw- en het gemeenschappelijk 

visserijbeleid een succes te maken, met name door middel van staatssteunregelgeving die 

coherent blijft met het gemeenschappelijk beleid op deze twee gebieden. 

Ik wil graag wijzen op een zeer belangrijke bepaling in het Verdrag, namelijk artikel 42, 

waarin is bepaald dat de medewetgevers, dat wil zeggen het EP en de Raad, moeten bepalen 

in hoeverre staatssteunregels van toepassing zijn in de landbouwsector. De medewetgevers 

hebben besloten dat de meeste steun die in de landbouwsector geheel of gedeeltelijk wordt 

gefinancierd uit de EU-begroting, per definitie is uitgesloten van de controle op staatssteun. 

Aan die bevoegdheid van de medewetgevers wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan met 

deze wijziging. Binnen de collegiale verantwoordelijkheid is het mijn taak na te gaan of en in 

hoeverre het college wetgevingsvoorstellen ter zake wil indienen bij de medewetgevers. 
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6.2 Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de overgangsverordening zodanig wordt opgezet dat de 

overheidsdiensten van de lidstaten geleidelijk worden voorbereid op het nieuwe 

uitvoeringsmodel? 

Ons eerste doel en mijn eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat tijdig overeenstemming wordt 

bereikt over het hervormde GLB. De lidstaten en de Commissie hebben dan meer tijd om de 

uitvoering van de strategische GLB-plannen voor te bereiden. Dit is absoluut noodzakelijk. 

 

Natuurlijk acht ik continuïteit ook van belang: dat zorgt voor gemoedsrust voor alle GLB-

begunstigden. Op dit gebied wil ik nauw met u samenwerken. Zoals u weet, is er in 2013 een 

overgangsregeling vastgesteld voor de hervorming van het GLB. Destijds waren 

overgangsregels met name zinvol voor GLB-terreinen waar maatregelen meerdere jaren 

bestreken.  

 

Ik wil graag benadrukken dat de diensten van de Commissie de lidstaten al intensief 

ondersteunen bij de uitwerking van de strategische GLB-plannen. En laten we niet vergeten 

dat het huidige GLB al binnen de tweede pijler voorziet in middelen voor technische 

ondersteuning die voor de voorbereiding van de nieuwe programmeringsperiode kunnen 

worden ingezet, niet alleen voor plattelandsontwikkelingsinterventies, maar voor het gehele 

strategisch plan. 

 

Ik zie het als mijn prioriteit ervoor te zorgen dat er na het politieke akkoord over het 

toekomstige GLB voldoende tijd resteert voor de invoering van regels om de overgang naar 

het nieuwe systeem te vergemakkelijken en de lidstaten te helpen bij de implementatie van 

het nieuwe uitvoeringsmodel.  

 

6.3 Hoe zult u omgaan met het risico van dubbele maatstaven, wetende dat de 

duurzaamheidseisen uit de financiële sector mogelijk verschillen van de 

duurzaamheidscriteria in de bestaande wetgeving inzake houtachtige biomassa of het GLB 

met betrekking tot duurzame financiële regelgeving en taxonomie? 

Over het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake duurzame financiering 

worden momenteel onderhandelingen gevoerd met het Europees Parlement en de Raad. Op 

basis van die verordening kan de Commissie een gedelegeerde handeling inzake de in de 

financiële sector te gebruiken taxonomie en duurzaamheidscriteria vaststellen. De taxonomie 

en duurzaamheidscriteria in de financiële sector moeten beleggers een instrument bieden om 

de mate van duurzaamheid van hun beleggingen in economische activiteiten te bepalen.  

 

De duurzaamheidsvereisten van het GLB moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de 

geproduceerde biomassa aan de relevante rechtsnormen voldoet en door de naleving van de 

eisen voor goede landbouw‑  en milieuconditie ook milieu- en klimaatvoordelen oplevert. 

Daartoe behoort ook de terugdringing van luchtvervuiling. 

 

Daarnaast moeten de duurzaamheidsvereisten van de richtlijn hernieuwbare energie ervoor 

zorgen dat de biomassa die voor duurzame energie wordt geproduceerd, niet schadelijk is 

voor het milieu en niet leidt tot koolstofverliezen die de met het gebruik van bio-energie 

beoogde reductie van broeikasgassen - de voornaamste doelstelling van deze richtlijn - weer 

deels tenietdoet.  
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Ik zal nauw met het college samenwerken om overlappingen en inconsistenties te voorkomen 

als het gaat om duurzaamheidscriteria.  

 

6.4 Zult u kleine en middelgrote landbouwbedrijven bevoordelen ten opzichte van grote 

landbouwbedrijven? U heeft herhaaldelijk gezegd dat kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven het best uitgerust zijn om duurzame producten te produceren en 

klimaatverandering te bestrijden. Hoe kunt u dit bewijzen? 

Het is mijn taak als landbouwcommissaris om aandacht te hebben voor alle 

landbouwbedrijven, klein, middelgroot en groot. Ontegenzeglijk hebben kleine en 

familielandbouwbedrijven meer overheidssteun nodig en is hun bijdrage van fundamenteel 

belang om de overkoepelende duurzaamheidsdoelstelling in al haar dimensies (economisch, 

ecologisch, sociaal en territoriaal) te verwezenlijken en te voldoen aan de maatschappelijke 

behoeften. 

6.5 Kunt u bevestigen dat de toekomstige ecoregelingen landbouwers zullen belonen en dat 

deze beloningen verder gaan dan het beginsel van kostendekking dat wordt toegepast in het 

kader van pijler 2 van het GLB? 

Ten eerste kan ik bevestigen dat de lidstaten in het kader van deze steun voor duurzame 

landbouwpraktijken betalingen mogen gaan doen die uitkomen boven het niveau van alleen 

een compensatie van de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. 

Ik vind dat deze mogelijkheid getuigt van het potentieel dat wij in landbouw zien. 

Ecoregelingen moeten voor een ommekeer gaan zorgen. Dit vernieuwende instrument zal 

zoveel mogelijk landbouwers moeten aanmoedigen om over te stappen op 

landbouwpraktijken die goed zijn voor het klimaat, de biodiversiteit en de natuurlijke 

hulpbronnen, en past in de overkoepelende doelstellingen om het gebruik van pesticiden 

terug te dringen - welke moeten worden uitgewerkt in de toekomstige “van boer tot bord”-

strategie - en om klimaatverandering tegen te gaan op basis van verbintenissen van de 

lidstaten. Landbouwers worden daarmee actoren van de Green Deal. 

Tot slot verzeker ik u dat het voorstel de lidstaten weliswaar de nodige ruimte biedt om 

regelingen op te zetten die aansluiten bij de nationale situatie en lokale behoeften, maar dat er 

regels zullen gelden die ervoor zorgen dat de steun gericht blijft op echte landbouwers die 

landbouw bedrijven op grond die in aanmerking komt voor rechtstreekse betalingen. Dit 

uitgangspunt zal ik tijdens de komende besprekingen verdedigen; de middelen moeten daar 

blijven waar ze broodnodig zijn: in de landbouwsector. 

7/ Bent u het eens met de verlaging van de GLB-uitgaven, zoals voorgesteld in het ontwerp 

van het meerjarig financieel kader voor 2021-2027? 

Het voorstel van de Commissie van mei 2018 voor het meerjarig financieel kader voor de 

periode 2021-2027 vormt een goede basis. Het moet in een breder kader worden bezien. Ik 

vind dat met het voorstel een eerlijk en redelijk evenwicht is gevonden tussen de noodzaak 

van voldoende financiering voor nieuwe prioriteiten en voor het meer traditionele beleid, 

zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid en cohesie. Bovendien moest in het voorstel 

rekening worden gehouden met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke 

nettobetaler aan de EU-begroting. 
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In deze uitdagende context heeft de Commissie een slechts bescheiden verlaging voor het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid voorgesteld. Met het voorstel kunnen rechtstreekse 

betalingen aan Europese landbouwers een centrale rol blijven spelen, kan verder worden 

gegaan op de ingeslagen weg van convergentie van rechtstreekse betalingen tussen de 

lidstaten en kan de overheidssteun voor plattelandsontwikkeling op peil blijven. Daarnaast 

zorgt de voorgestelde verhoging van de nationale cofinanciering bij plattelandsontwikkeling, 

in lijn met hetgeen in het kader van het cohesiebeleid is voorgesteld, ervoor dat er voldoende 

geld beschikbaar is voor de landbouwers zelf. 

Ik acht het voorstel van de huidige Commissie een goede basis voor de MFK-

onderhandelingen. We moeten een compromis vinden dat voor iedereen aanvaardbaar is, met 

als uiteindelijk doel een moderne en ambitieuze EU-begroting die rekening houdt met de 

traditionele uitdagingen en met nieuwe prioriteiten. Als landbouwcommissaris zal ik 

opkomen voor een sterke landbouwbegroting. 


