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EUROPA,  
HOE ZIT DAT EIGENLIJK? 
 

- EVP-fractie 
- Commissies 



› 1957: Stichting Europese Economische Gemeenschap 
 

› 1962: Van zes nationale landbouwbeleiden naar één Europees landbouwbeleid  

 Sterk schommelende prijzen  stabiele prijzen 

 Voedseltekorten  gezonde voedselvoorziening 
 
 

› 1992: Van marktondersteuning naar producentondersteuning 

 Einde van de melkplassen en boterbergen 

 Focus op voedselkwaliteit en zorg voor het milieu 

 

› 2014: Nieuwe cyclus GLB met duidelijke keuze voor vergroening 

 Directe steun & vergroening 

 Plattelandsontwikkeling 

 

 

 

WAAROM EEN EUROPEES 
LANDBOUWBELEID? 



2020 – Uitdagingen duurzame 
landbouw 

 
1. Economisch duurzaam 

 

2. Ecologisch duurzaam 
 

3. Sociaal duurzaam 



1. Economisch duurzaam: 
uitdaging 
 



1. Economisch duurzaam: 
specifiek vleesvee 
 

› De twee pijlers blijven bestaan 
 
 Eerste pijler: jaarlijkse directe steun and marktinterventiemaatregelen 
 Tweede pijler: meerjarig en flexibel investeringsplan 
 

› Mogelijke aanpassingen 1ste pijler 
 
 Nu: 80% steun gaat naar 20% landbouwers 
 Bovengrens 
 Degressieve betalingen 
 Enkel naar landbouwer die moet leven van de landbouw 
 GEEN cofinanciering van de lidstaten  GEEN Hernationalisatie 

 
 



1. Economisch duurzaam: 
specifiek vleesvee 
 

 

› Zoogkoeienpremie is een gekoppelde betaling 

 

› Nog geen extra nieuws, wordt verwacht begin zomer 2018 



› Vergroening nu: 
 
 Gewasdiversificatie 
 Aanhouden grasland 
 Ecologisch aandachtsgebied 
 
EU legt alle details vast bvb: 
 Aanhoudperiode 
 Gewassen die in aanmerking komen 
 ... 

 
Was niet houdbaar door agronomische verschillen 
Inspanning versus meetresultaat? 

 

 

2. Ecologisch duurzaam:  
GLB-voorstellen 
 



2. Ecologisch duurzaam:  
GLB-voorstellen  
 

› Europa legt doelstellingen vast 

 Nog geen doelstellingen gekend 

 

 

› Lidstaten dienen nationale plannen in i.f.v. de doelstellingen 

 Bvb. lijst toegelaten stikstofbindende gewassen 

 Bvb. aangepaste aanhoudperiode - per type grond/per bedrijf/ 
per regio 



  

De doelstellingen liggen 
nog niet vast, MAAR  
 

2. Ecologisch duurzaam:  
GLB-voorstellen 
  



3. Sociaal duurzaam: 
uitdagingen 
 

› 31% meer dan 65 jaar 
› 6% minder dan 35 jaar 

 
OORZAKEN: 
a. Economische onzekerheid 
b. Druk op het gezin 
c. Administratieve rompslomp 
d. ... 



3. Sociaal duurzaam: 
GLB-voorstellen 
 

› Hoe zal het GLB de jonge landbouwer steunen? 

 

› Investeringssteun (top-up) 

› Opleiding (via 2de pijler) 

› Verzekering op risico’s in de eerste jaren 

› (!) Exitsteun voor oudere landbouwers 
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ACTUELE DOSSIERS 
 



Brexit 
 
 

› 29 juni 2016: referendum Verenigd Koninkrijk: 
 51,9% stemt om uit de EU te stappen 
 58% Britse landbouwers stemt voor exit  

 

› 8 december 2017: formeel akkoord over scheiding (fase 1): 
 Factuur 
 Rechten burgers  
 Grens Noord-Ierland 

 

› 29 maart 2019: definitieve uitstap VK uit EU 



Wat kost de Brexit? 
 
 

A. Opnieuw invoertarieven  
 
• Bvb. voor bevroren rundsvlees – zonder been – hoge kwaliteit 

 
› Douanerecht derde landen:   12.80 % + 221,10 euro / 100 kg    
› Niet-preferentieel tariefcontingent:   20.00 % 

 
• Verschil voor export: 

 
› Nu: 100 kg rundsvlees = 235 euro  
› Na Brexit: 100kg rundsvlees = 533,18 euro 

 

 235 euro + 12,80% = 265,08 euro 

 265,08 euro + 221,10 euro= 486,18 euro 

 235* 20%= 47 euro 

 TOTAAL= 533,18 euro = meer dan het dubbele! 



Wat kost de Brexit? 
 
 

B. Sanitaire en fytosanitaire controles 
 
› EU wetgeving over de veterinaire controles voor producten die uit derde landen 

› Kost per verzending= 635 euro 
 

C. Douanekosten 
 

› Certificaat van oorsprong 

› Commerciële factuur 

› Vrachtdocumentatie 

› BTW-certificaat 
 

Kost per verzending: +/- 8% van de waarde 



Gevolgen van de Brexit 
voor rundsvlees 
 CONCLUSIE STUDIE UECBV 

 
 Vermindering in handel zal leiden tot overaanbod op EU-markt 

 Prijsdaling van rundsvlees: 8% 

 84% minder handel tussen EU & VK 

 Geschat jobverlies in de sector: 32.000 jobs 

 

 

EINDCONCLUSIE: hardere impact dan de Ruslandcrisis op de vleessector 

 

! Echter wat Belgisch rundsvlees betreft:  

  België voert 2.558 ton uit naar VK 

  VK voert 4.830 ton in naar België 



Vragen? 
 

www.eutom.eu 


