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Geeft Europa jongeren
de toekomst?
“Zonder jonge boeren heeft de Europese landbouw

het belangrijk te weten wat jonge agrariërs kunnen

wijze kunnen produceren.” Het nieuwe beleid moet de forse
lange-termijninvesteringen van jonge ondernemers erkennen en waarderen. Bedrijfstoeslagen die aan actieve boeren
en tuinders betaald worden en niet gebaseerd zijn op het
verleden, passen daar goed bij.
CEJA ondersteunt in principe het idee dat een gedeelte van
de toeslagen gebruikt wordt voor publieke diensten. Op dit
moment bestaan echter nog grote meningsverschillen over
de betekenis van een publieke dienst.

verwachten van Europa.

Samenwerken

geen toekomst.” Dat zei Eurocommissaris Ciolos
eind september tijdens een congres van de Europese
jonge boeren en tuinders (CEJA) in België. NAJK vindt
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Kerkhoffs
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De uitspraak van Ciolos is natuurlijk een waarheid als een koe.
Volgens de laatste statistieken is in Europa een derde van de
boeren en tuinders ouder dan 65 en is slechts 7 procent jonger dan 35. Joris Baecke, de voorzitter van CEJA, benadrukt
dat het laat zien hoe belangrijk het is dat het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), het ‘nieuwe’ Europese landbouwbeleid, rekening houdt met jonge boeren en tuinders.
Tijdens het congres in België legde CEJA de nadruk op het
belang van de verjonging van de sector.
NAJK en haar Europese collega’s vinden het belangrijk dat
ze weten wat ze van Europa kunnen verwachten. Baecke:
“Daar hoort een stabiel en voorspelbaar budget bij zodat we
genoeg, hoogwaardig en veilig voedsel op een duurzame
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Om ervoor te zorgen dat de sector inderdaad gaat verjongen,
wil Eurocommissaris Ciolos graag nauwer met de jonge boeren en tuinders samenwerken. Volgens Baecke kan een sterk
Europees bedrijfsovernamebeleid zorgen voor voldoende
perspectieven voor jonge agrariërs en wanneer het in alle lidstaten uitgevoerd wordt, voor een gelijk speelveld.
Een voorstel van CEJA is het Young Farmers Package. Verschillende voorbeelden om in het pakket op te nemen zijn
aangedragen. Een garantiefonds, voordeligere rentetarieven,
belastingvoordelen, kortingen op verzekeringspremies,
bedrijfsovernamecursussen, middelen om de land- en tuinbouw aantrekkelijker te maken voor jongeren, maar ook
investeringen in kennisuitwisseling en een betere overdracht
van kennis van onderzoekscentra naar de boerderij. Ciolos
heeft CEJA uitgenodigd om tot en met 2012 regelmatig met
zijn ambtenaren om de tafel te gaan.

Kom ook!
Is de agrariër de zwakste schakel in de keten?
Ontdek samen met binnen- en buitenlandse collega’s of er
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mogelijkheden zijn om onze positie in de keten te verbeteren.
Wat: Congres “De positie van de jonge agrariër in de voedselketen”
Wanneer: 23 februari 2011
Waar: Amsterdam
Tijd: 9:00 – 18:00 uur
Kosten: €10 voor leden, €15 voor niet-leden
Contact: post@najk.nl
Alle NAJK-leden zijn van harte welkom! Aanmelden kan via www.najk.nl of door een mailtje te
sturen naar post@najk.nl. Op de website vind je meer informatie over het programma, over de
sprekers en allerlei praktische dingen.
Dit congres is georganiseerd met financiële steun van de Europese Commissie,
Directoraat Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Onlangs heeft de Europese Commissie haar voorstel ‘Het
GLB richting 2020’ naar buiten gebracht. Wilco de Jong,
Dirk-Anco Albada en andere belanghebbenden hebben
tijdens een bijeenkomst in Den Haag van twee Brusselse
topambtenaren uitleg over het voorstel gekregen. Op 19
november, tijdens het NAJK-congres, heeft Ciolos natuurlijk
nog zelf verteld wat erin staat. Het voorstel gaat over drie
hoofddoelen: een levensvatbare voedselproductie, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en een evenwichtige ontwikkeling in de verschillende Europese regio’s.
Het systeem bestaat nu uit twee pijlers. Dat zal ook na 2014
zo blijven. De eerste pijler bestaat uit jaarlijkse betalingen
aan alle actieve Europese boeren. Daaronder vallen bijvoorbeeld bedrijfstoeslagen. Het principe van cross compliance
(inkomenssteun onder bepaalde voorwaarden) blijft behouden. Lidstaten houden de mogelijkheid toeslagen te koppelen om te voorkomen dat hele sectoren of gebieden op
de schop gaan.

“Zonder jonge boeren heeft de Europese landbouw geen toekomst.”
De tweede pijler geeft lidstaten de mogelijkheid om Europese doelen op hun eigen manier in te vullen. Net als nu,
moeten de Europese landen daaraan zelf meebetalen. Milieu,
klimaatverandering en innovatie krijgen meer aandacht.
Maar ook zullen de zogenoemde handicapgebieden vanuit
de tweede pijler betaald worden. Een positief teken is dat
de specifieke behoeften van de jonge boeren prioriteit
krijgen.

beleidsmakers haar ideeën en voorstellen sterk onder de
aandacht blijven brengen. Wilco de Jong: “Er staat nog erg
weinig vast, maar piketpaaltjes worden gezet. Het komt er
voor ons op aan hoe we zowel op nationaal als internationaal niveau inzetten om onze wensen vervuld te krijgen.”

Even wat anders…
Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid biedt niet voor
alle problemen van boeren en tuinders een oplossing. De
zwakke marktpositie en de ongelijke verdeling van de marges over partijen in de keten zijn bijvoorbeeld geen zaken
die door invoering van het GLB kunnen worden opgelost.
In het voorstel van Ciolos wordt hier wel aandacht aan
geschonken, maar NAJK en CEJA zijn benieuwd welke mogelijkheden jonge boeren en tuinders
naast het GLB hebben om een fatsoenlijk inkomen te realiseren. Hoe
zit het bijvoorbeeld met de Europese
mededingingsregels? In februari
organiseert NAJK samen met CEJA
in Amsterdam een congres voor
haar leden en de Europese collega’s.
Daarbij zal de nadruk liggen op de
hervorming van het landbouwbeleid in relatie tot de positie van de
jonge agrariër in de voedselketen. Verdeeld over drie panels
geven gerenommeerde nationale en internationale sprekers opheldering. Ze zetten ons aan het denken over hoe
we onze positie in de keten kunnen verbeteren. Denk aan
markten, prijzen en transparantie in de keten, samenwerkingsmogelijkheden en de link tussen boeren en consumenten.
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Op de site van CEJA is de gehele verklaring van de bijeenkomst in
België te vinden. www.ceja.eu. Wil je meer weten over het GLB,

De gedetailleerde invulling en het bijbehorende budget
moeten de komende tijd duidelijk worden. NAJK zal bij de

het congres in februari of andere Europese zaken? Stuur een mailtje naar internationaal@najk.nl.
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