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Merchtem, 29 april

PERSUITNODIGING
Groene Kring positief over Europees initiatief om toegang tot
financiering te verbeteren voor jonge landbouwers
Merchtem – Deze morgen stelde de Europese Commissie (DG AGRI) en de Europese Investeringsbank (EIB) het
‘Young Farmers’ Initiative’ voor. Ze zullen geld vrij maken om de toegang tot financiering voor jonge
landbouwers in Europa te verbeteren. Deze namiddag zal Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring, een
delegatie Vlaamse politici en leden van de Europese commissie ontvangen op zijn bedrijf. Zij krijgen een
rondleiding en gaan nadien in gesprek over de toegang tot financiering voor jonge landbouwers.
Toegang tot kapitaal is een van de uitdagingen voor jonge landbouwers en noodzakelijk om hun activiteiten op
te starten en te kunnen blijven uitoefenen. Groene Kring vindt het dan ook positief dat de Europese Commissie
en de EIB hierop inzetten, door geld vrij te maken voor landbouwers, waarbij de nadruk ligt op jonge
landbouwers. Dit kan er voor zorgen dat leningen voor jongere boeren een langere looptijd en lagere rente
hebben.
Na de lancering van dit initiatief ontvangt Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring deze namiddag EUlandbouwcommissaris Phil Hogan, EU-commissaris Marianne Thyssen en politici Kris Peeters, Koen Van den
Heuvel, Tom Vandenkendelaere en Ivo Belet. Groene Kring is tevreden dat er aandacht wordt besteed aan de
specifieke noden van jonge land- en tuinbouwers, en dat er een constructief gesprek plaatsvindt met hen.
Sam Magnus, ondervoorzitter Groene Kring: “Ik vind het positief dat ik hier vandaag deze politici mag ontvangen
op mijn bedrijf en dat ze ook eens ‘in het veld’ komen kijken bij wijze van spreken. Op die manier krijgen we de
gelegenheid om in gesprek te gaan en de noden van jonge land- en tuinbouwers nog eens extra te benadrukken.
Het is belangrijk dat er steun naar de actieve boeren gaat en zeker de jongeren kunnen een extra duwtje in de
rug gebruiken. De toegang tot productiefactoren waaronder kapitaal, maar ook grond, blijft uitermate belangrijk
voor jongeren.”
Een verbetering van de toegang tot financiering voor jonge landbouwers is van groot belang en wordt dus positief
onthaald door Groene Kring. Het is echter cruciaal dat er een goede uitwerking komt van deze maatregel in
Vlaanderen en Groene Kring hoopt hierin dan ook betrokken te worden. Maatregelen die we graag zouden zien,
zijn een verlaging van de eigen inbreng, het bieden van waarborgen en flexibiliteit in de afbetaling voor jonge
land- en tuinbouwers. Bovendien wil Groene Kring graag benadrukken dat dit een aanvulling moet zijn voor de
steun voor jonge landbouwers binnen het GLB, en geen vervanging.
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GROENE KRING?

Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en
tuinbouwsector. Groene Kringleden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging. Groene Kring maakt deel uit van groep Boerenbond. Neem een kijkje op de website
www.groenekring.be of op onze Facebookpagina www.facebook.com/groenekringnationaal!

