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EUROPA, WORD WAKKER!
BOERENBOND VOERT ACTIE IN DE RAND VAN EUROPESE LANDBOUWRAAD
Maandag 14 maart vindt in Brussel de Europese landbouwraad plaats. Vóór aanvang van de Raad
nodigden de Belgische landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA (het Agrofront) onze
ministers Willy Borsus, René Collin en Joke Schauvliege aan de ontbijttafel uit. Behalve een stevig
ontbijt werd met nadruk gevraagd de bezorgdheden van alle Belgische boeren mee te nemen: een
slagkrachtig Europees landbouwbeleid moet zorgen voor een leefbaar inkomen. Boerenbond gaf zijn
eisenbundel mee als geheugensteuntje.
Eindelijk staat de crisis in de landbouwsector op de Europese agenda. Vooral in de varkens- en
melkveehouderij zorgen de te lage prijzen aan boer momenteel voor penibele situaties op onze bedrijven.
In februari nodigde Europees Commissaris voor landbouw, Phil Hogan, de lidstaten uit voorstellen in te dienen
om de crisis aan te pakken. Die moeten wel passen in het kader en budget van het huidige
gemeenschappelijk landbouwbeleid en enkel voorstellen die gedragen zijn door een meerderheid van
lidstaten, zijn bespreekbaar.
De voorbije weken formuleerde Boerenbond zijn eisen en maakte die over aan de betrokken ministers met de
uitdrukkelijke vraag die mee te nemen naar het Europees overleg. Naast korte termijn-initiatieven moet er ook
werk gemaakt worden van maatregelen op midden lange termijn zodat de Europese land- en tuinbouwsector
structureel sterker komt te staan. Door gebrek aan instrumenten die voldoende aandacht hebben voor het
landbouwinkomen en de marktpositie van de boer, dreigen we nu van de ene crisis in de andere te rollen.
Het onevenwicht tussen vraag en aanbod moet hersteld worden. Aanbodbeheersing is bespreekbaar indien
tijdelijk, vrijwillig, op Europees niveau en mits compensatie. Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van
vraagherstellende maatregelen. Weggevallen en nieuwe markten moeten (her)opend worden. Verder is
correcte en tijdige marktinformatie onontbeerlijk. Europa moet hier zijn rol in spelen. Maar ook diverse
inkomensvormende maatregelen moeten stabiliteit brengen op de bedrijven. Ook sectoreigen
verzekeringssystemen en instrumenten voor het ontwikkelen van termijnmarkten moeten uitgewerkt
worden.Ten slotte moet werk gemaakt worden van structurele maatregelen die de positie van de boer in de
keten versterken.
Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond wees de ministers op hun verantwoordelijkheid: “onze land- en
tuinbouwers, en momenteel in het bijzonder de varkens- en melkveehouders, hebben dringend nood aan
maatregelen die een leefbaar inkomen garanderen. Een slagkrachtig Europees landbouwbeleid moet
daarvoor zorgen”.
Meer info:
Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder Boerenbond (0479 85 86 87)
Gedetailleerde eisenbundel (zie hieronder)

GEDETAILLEERDE EISENBUNDEL BOERENBOND
Boerenbond geeft de Belgische ministers van landbouw de volgende voorstellen mee naar de landbouwraad:
Herstellen van het evenwicht tussen vraag en aanbod
 Door middel van aanbodbeheersing op Europees niveau via een tijdelijke, vrijwillge en
gecompenseerde vermindering van het aanbod, gefaciliteerd door artikel 222 van de GMOverordening die producentenorganisaties, hun associaties en brancheorganisaties toelaat hierover
onderling afspraken te maken
 Door de vraag te stimuleren via een promotiecampagne op Europese schaal van Europese
producten, de heropening van de Russische markt, de prospectie van nieuwe markten in derde
landen en de ontwikkeling van een systeem van exportverzekeringen.
Inkomensversterkende maatregelen
 Een crisispakket die de liquiditeitspositie op bedrijfsniveau versterkt
 Een tijdelijke verhoging van de interventieprijs van zuivelproducten en een meer structurele
herziening ervan
 Het gebruik van diermeel in diervoeder terug toelaten
 Bijkomende maatregelen ter ondersteuning van investeringen en innovatie in de verschillende
sectoren
Maatregelen op middenlange termijn
 Invoering van een rechtvaardiger verdeelmechanisme voor de toegevoegde waarde binnen de keten.
 Onderzoek naar een instrument voor inkomensstabilisatie door de Europese Commissie waaronder
verzekeringssystemen en termijnmarkten
 Verbetering van de marktmonitoring gericht op meer correcte en tijdige informatie
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