GLB door
de tijd heen
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het landbouwbeleid van de Europese
Unie (EU) en is door de jaren heen sterk veranderd. Hoe heeft het beleid zich ontwikkeld
en wat is het toekomstperspectief? In 1962 werd het eerste GLB ingevoerd onder het
motto ‘nooit meer oorlog, nooit meer honger’. Voedselzekerheid, redelijke prijzen en
productieverhoging stonden dan ook aan de basis van het beleid.
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Hectaretoeslagen
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