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Hervorming Europa 
gebakkeon lucht 
Nagenoeg geen enkel weldenkend mens is voorstander van het Europese gemeen
schappelijke landbouwbeleid (GlB). Niettemin weet dit monstrum keer op keer aan 
aangekondigde hervormingen te ontsnappen. Aangezien elk besluit hierover 
unaniem moet zijn, hebben ook Zuid-Europese lidstaten zoals Frankrijk het recht 
van veto; Kan Nederland de impasse doorbreken? 

DOOR THIJS VAN STEVENINCK 
Eind juni 2003 is er weer een poging tot hervorming aangekondigd. De eerste vooruitzichten 

stemmen niet optimistisch. ' Voornaamste reden is dat Frankrijk en Duitsland het op een ak
koordje lijken te gooien waardoor het jaarbudget (zo'n 50 miljard ~uro) tot 2013 onveranderd 
blijft. Frankrijk heeft verder bedongen dat de bestaande regelingen tot 2007 voortbestaan, 
hoewel het grootmoedig toestaat dat andere lidstaten al in 2005 verànderingen doorvoeren. 

Subsidie 
Het verband tussen subsidie en productie wordt slechts ten dele losgelaten. Voor een hoog 

inkomen zullen boeren dus veel moeten blijven produceren. Hun overschotten zullen dus 
gedumpt blijven worden op de wereldmarkt en lokale markten in de Derde Wereld blijven 
ontwrichten. De Europese Commissie had voorgesteld om boeren te betalen voor plattelandsbe
heer, de instandhouding van het landschap, maar de lobby van grote landbouwbedrijven voorzag 

, - terecht - dat dit hun te weinig zou opleveren en saboteerden het voorstel, met succes. 

Nederlandse sector 
De landbouwsector tekent nog maar voor een klein perèentage van' de Nederlandse economie 

maar heeft nog wel een eigen ministerie. Veel mensen redeneren heel rechtlijnig dat we zonder 
goed voedsel doodgaan en dat de landbouwsector dus wel wat bescherming verdient. Anderen 
voegen daaraan toe dat de boeren "ons er tijdens de Tweede Wereldoorlog door gesleept hebben 
en dus ook recht hebben op bescherming". 
Het ligt allemaal nog steeds gevoelig. Dat ondervond ik toen naar aanleiding van een artikel van 
me in Trouw Kamervragen werden gesteld. 2 Ze waren van Dirk Stellingwerf (Christen Urlie) en 
van een niet al te hoog niveau.3 Pas bij vraag zes van de acht begon het inhoudelijke gedeelte. 
Het toen lopende debat ging over de vraag in hoeverre boeren uit Oost-Európese toetreders 
recht hadden op dezelfde subsidies als hun collega's uit West-Europa, die immers gecom
penseerd moesten worden voor de weggevallen exportsubsidies door de MacSharry-hervorming 
van 1993. Oost-Europese boeren had,den deze exportsubsidies immers nooit ontvangen. 
Ik heb altijd toegegeven dat de meeste Nederlandse boeren harde werkers zijn, maar alleen dat 
er te weinig vraag meer is naar hun producten. Noch vanuit de markt, noch vanuit de 
maatschappij, tenminste als ze vergeleken worden met producten uit het lagelonenbuitenland. 
Ik vond (en vind nog steeds) dat we moeten streven naar het geleidelijk verdwijnen van' grote 
delen van de landbouw uit Europa. Naast landschapsbeheer kunnen kleine niches als diervrien
delijke productie of sectoren waarin hoogwaardige technologische kennis belangrijk is blijven ' 
bestaan. Deze kunnen zelfs rekenen op een natuurlijke bescherming tegen buitenlandse con-' 
currentie via transportkosten. 

Comparatief voordeel 
Misschien lost het probleem zich vanzelf op. Op 9 juli berichtten Herman Agricola (geen 

pseudoniem) en Pieter Vereijken van de Rijksuniversiteit Wageningen dat in Nederland steeds 
'meer boerenbedrijven verdwijnen.4 Zij analyseerden daartoe de jaarlijkse 'meitelling' van het 
min{sterie van Landbouw. Elk jaar blijken 4.000 boeren te stoppen. Doordat de helft van de 
boeren inmiddels ouder is dan 55 en geen opvolger heeft, zullen er binnen vijftien jaar nog 
maar 20.000 boeren over zijn. De huidige boeren verdienen niet alleen weinig, ze krijgen bin-
ne'nkort bovend'ien meer concurrentie uit Oost-Europa. , ' 
Dit is een goede zaak, aangezien de landbouw in Nederland nauwelijks 'comparatieve voorde
len' (CV) meer heeft. Agricola en Vereijken bepleiten een radicaal ander beleid, waarbij het ver
bod op niet-agrarische activiteiten op het platteland wordt opgeheven. Hoe eerder boeren ge-
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stimuleerd worden boswachter te worden, 
zich te storten op rendabele activiteiten zoals 
recreatie of te emigreren, des te beter. Dit.laat
ste kan naar Oost-Europa (CV vanwege veel 
grond en lagere lonen) of zelfs naar Afrikaanse 
landen als Kenia of Marokko (CV vanwege gun
stiger klimaat en lagere lonen). Het enige pro- . 
bleem wat. dan rest is dat het transport van de 
prod.ucent (daar) naar de consument (hier) 
geld kost en negatieve effecten op het milieu 
heeft. Maar ik geloof nooit dat deze de posi
tieve effecten benaderen, laat staan over
stijgen. 
Maar de boerenlobby reageerde anders, in een 
ingezonden artikel in De Volkskrant, met 
begrippen é,l.ls 'verkwanselde belangen', 'goed
kope oplossingen', 'het recht van de sterkste' 
en recht van de boer op 'een fatsoenlijk 
inkomen'. En wie 'het er niet mee eens is 
'maakt er een potje van'. 

Voedselsoevereiniteit 
We zouden zuinig moeten zijn op onze 

voedselsoevereiniteit. De mensen van platform 
ABC leggen niet uit waarom ik geen goedkope 
Argentijnse biefstukken mag kopen maar me 
moet beperken tot duur Nederlands rundvlees. 
Evenmin vermelden zij dat het gevaar voor de 
voedselveiligheid eerder veroorzaakt wordt 
binnen Europa (BSE, varkens-, vogelpest) dan 
in Australië of Zuid-Amerika. Landen in deze 
regio's zouden wel gek zijn om hun belangrijk
ste exportmarkt op het spel te zetten door 
onvoldoende hygiënische voorschriften na te 
leven. Het argument voor voedselveiligheid is 
verder nog te verdedigen voor graan en vlees 
maar er wordt met geen woord gerept over dé 
hoge subsidies voor - ongezonde - producten 
zoals suiker, wijn en tabak. Uiteraard "dient de 
landbouwsector buiten de internationale vrij
handelsakkoorden te worden gehouden", zon
der onderbouwing met argumenten. 

De visie van LTO Nederland 
Gelukkig is de kritiek van Gerard Doornbos, 

de voorzitter van Land- en Tuinbouw 
Organisatie (LTO) Neaerland, een stuk genu
anceerder6

• Hij stelt dat het landbouwbeleid 
niet bijtijds is aángepast aan de nieuwe 
realiteit. "Na de oorlog ging het in de eerste 
plaats om het garanderen van de voed
selvoorziening., Daarna heeft men te lang aan 
prijssteun en de gegarandeerde opkoop. van 

Noten 
1. 'Cap it all', The Economist, 28 juni 2003. 

landbouwproducten vastgehouden. (. .. ) Het 
gaat nu om de wijze van produceren." 
Doornbos wijst ook terecht op de inconsisten
tie tussen de wensen van burger en con
sument: "De burger wil tegenwoordig dat de ' 
boer 'duurzaam' produceert: gezond en met 
respect voor dier en landschap. Maar de prijs 
wenst de burger niet te betalen. De consument 
koopt meestal iets anders dan de burger ver
langt. Hij spreekt met gespleten tong." 
Het is heel makkelijk om te zeggen dat de con
sument dier- en milieuvriendelijke producten 
moet kopen. Maar wie gaat dat de bijstand
moeder vertellen die aan het einde van haar 
geld nog een. heel stuk maand over heeft? Het 
is duidelijk dat dit een schoolvoorbeeld is van 

. een marktimperfectie die subsidies recht
vaardigt. Maar ook dit geldt alleen voor de 
productie van diverse soorten vlees en niet 
voor bijv. graan, groente, én wijn. 

Inbreng D66 
Wát kan tegen deze achtergrond de 

inbreng van Nederland in het debat over GLB 
zijn? Nederland is natuurlijk maar een klein 
land, en kan binnen de EU (te) weinig 
gewicht in de schaal.leggen. Er gaan stem
men op om bij verpakt voedsel dat binnen 
de EU verkocht wordt op het etiket aan te 
geven of het genetisch gemodificeerde com
ponenten bevat. Niet omdat dit slecht voor 
de gezondheid zou zijn , maar uit een oog
punt van consumentensoevereiniteit. Ik zal 
voedsel louter beoordelen op prijs , kwaliteit 
en effecten op het milieu en. de 'boeren in de 
Derde Wereld, maar mijn buurman kan voor 
'natuurlijke' producten blijven kiezen. 
Volgens dezelfde redenering is het miss
chien een idee om bij iedere vorm van voed
sel uit te rekenen wat de effecten zijn op het 
milieu, de belastingbetaler en boeren in de 
Derde Wereld. Misschien wat meer regels, 
maar vooral meer transparantie . Een soort
gelijk systeem kan worden ingevoerd voor 

. de etiketvermelding van het percentage 
impliciete en expliciete subsidie dat aan de 
Europese boer toevalt. Het idee is in 
principe uitvoerbaar, eventueel met onder
en bovengrenzen. Misschien kan de Tweede
Kamerfractie van D66 iets dergelijks 
voorstellen? 
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