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Oproep Janusz Wojciechowski schiet bij landbouwministers in verkeerde keelgat

Zeer moeizame finale van landbouwtriloog
PETER SMIT

‘Het is beter geen akkoord te sluiten dan straks met een slecht akkoord naar ons parlement te moeten terugkeren.’ Met die woorden
schetste de Griekse landbouwminister Spilios Livanos donderdagnacht de impasse waarin de onderhandelingen over het nieuwe Europese landbouwbeleid verkeerden.

ACHTERGROND
Deze week was het finale overleg tussen Europese Commissie,
Europees Parlement en landbouwministers van de lidstaten over het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor na 2023. Het jarenlange soebatten leidde al eens tot
een jaar uitstel. Twee dagen waren
uitgetrokken, woensdag en donderdag, om tot een deal te komen. Maar
bij het ter perse gaan van Nieuwe
Oogst op vrijdagochtend was er nog
steeds geen witte rook.
Livanos ging donderdagnacht
nog verder in zijn felle bewoordingen. Hij sprak zelfs van ‘chantage’
door het Europees Parlement dat
vast blijft houden aan meer budget
voor vergroeningsmaatregelen en
de opname van een sociale paragraaf in het GLB.
Tot ergernis van veel landbouwministers is de Europese Commissie
met Frans Timmermans voorop een
heel eind naar het kamp van het
Europees Parlement opgeschoven.
Timmermans en zijn collega’s blijken zeer gevoelig voor de publieke
opinie. In de afgelopen maanden
en dagen hebben onder meer de

De protesten van ngo’s tegen het nieuwe GLB (CAP in het Engels) hebben de Europese Commissie doen opschuiven.
klimaatjongeren onder leiding van
Greta Thunberg het verzet tegen
afzwakking van de Green Deal-voorwaarden in het GLB flink opgevoerd.
Toen de Poolse landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski de
landbouwministers opriep meer ambitie te tonen en meer budget te
reserveren voor milieu en klimaatdoelstelling in het GLB, stuitte hij
op onbegrip. De lidstaten vinden
dat er al genoeg budget van de

Waarom wordt er zo gesteggeld over vergroening?
De vergroeningseisen maken deel uit van
het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). In meerdere rapporten maakte
de Europese Rekenkamer gehakt van de
effectiviteit van de hieraan besteedde miljarden euro’s. Opdracht aan de Europese
Commissie was om in het nieuwe GLB
specifieke en gekwantificeerde vergroeningsdoelen op te nemen. Als antwoord

hierop kwamen nationale actieplannen
waarin lidstaten eigen groene doelen
kunnen stellen. Pas als deze de Green
Deal voldoende ondersteunen, geeft de
Europese Commissie groen licht. In grote
lijnen zijn het Europarlement en de Europese Commissie het hierover eens, maar
de raad van landbouwministers vindt veel
maatregelen te ver gaan.

directe inkomenssteun is overgeheveld naar vergroening en klimaat.
Zij vrezen de gevolgen voor miljoenen Europese familiebedrijven.
De Spaanse landbouwminister
Luis Planas verweet de Poolse europoliticus dat de Europese Commissie haar rol van ‘bruggenbouwer’
tussen de ministers en het Europees
Parlement verzaakt.
DREIGEND BREEKPUNT
Een ander dreigend breekpunt
in de onderhandelingen is de eis
van het Europees Parlement om in
het GLB sociale beleidsdoelen op
te nemen. Hierdoor kunnen bedrijven die zich niet aan sociale wet- en
regelgeving houden, worden gekort
op subsidies. Doel is onder meer op
de positie van de vier miljoen seizoenswerkers te verbeteren.
Ondanks dat nobele streven zijn
de landbouwministers hier fel op

tegen. ‘Het landbouwbeleid is niet
bedoeld om sociaal beleid te voeren’, zei de Oostenrijkse landbouwminister Elisabeth Köstinger, die dit
ook niet in het streven naar minder
complexe regelgeving vindt passen.

‘Het landbouwbeleid
is er niet om sociaal
beleid te voeren’
Landbouwminister Carola Schouten
viel haar namens Nederland bij: ‘We
moeten ondernemers niet gaan subsidiëren voor zaken die ze worden
geacht al lang te doen.’
Schouten uitte ook haar zorgen
over de voortgang van de onderhandelingen. Ze wees erop dat er
nog maar weinig tijd is om tot een
akkoord te komen en dat boeren
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duidelijkheid verdienen over het
beleid in de komende jaren.
Copa-Cogeca deelt de kritiek op
het Europees Parlement. Met de lage
inkomens, minder steun uit het GLB
en hardere internationale concurrentie zal het voor boeren een strijd
zijn om de milieueisen uit te voeren.
‘In tegenstelling tot wat sommige
ngo’s beweren, is dit geen greenwashing, maar een grote uitdaging
voor zowel kleine als grote boerderijen’, aldus de boerenkoepel.
Donderdag kwam via Farm
Europe een voor de onderhandelingen brisante effectrapportage over
het nieuwe GLB en de Green Deal
naar buiten. Boereninkomens dalen
als gevolg daarvan met 8 procent, de
landbouwproductie met 10 procent
en de export met 10 tot 20 procent.
SGP-Europarlementariër Bert-Jan
Ruissen kondigde meteen kritische
vragen aan Timmermans aan.
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Sluikreclame
Het is bijna zover. Bijna arriveert de melktap. Bijna
zijn de kazen lang genoeg gerijpt om ze van een etiket
te voorzien en aan te snijden. Bijna zijn alle etiketten,
borden en stickers gedrukt. Bijna komt de burgemeester van Waterland voor de officiële opening van
de winkelruimte aan de voorkant van ons erf. Bijna.
Eerst moeten we de kazen nog een keer poetsen en
keren. We hebben de wielen niet zelf gemaakt, maar
laten maken met de melk van onze koeien. Twee
weken nadat een volle tank was opgehaald, konden
we de kazen bewonderen bij de fabriek, waarna ze
verder rijpten in de nieuwe opslagruimte op onze
boerderij. En natuurlijk hebben we ze al geproefd. Na
drie weken. En na vier weken. Na vijf, zes weken. En
tja, wat zal ik erover zeggen. Op deze plek mag ik vast
geen reclame maken. Weet u wat: noteer de eerste
letter van elke alinea en maak daar een woord mee.

Maar eerst nog iets over de etiketten op de kaas
en melkflessen: deze heb ik mogen ontwerpen. Leuk
én lastig, want ik wilde iets maken wat de sfeer van
de boerderij uitstraalt en wat qua kleur bij de producten en de rest van de huisstijl past. En misschien
moest ik dan toch ook de website vernieuwen. En het
uithangbord. En moet er dan ook geen vlag komen?
Een grote klus dus, met soms discussie en frustratie.
Maar de trots overheerst.
En voor wie denkt ‘ik wil ook wel een melktap en
kaasautomaat’: er komt nog best wat bij kijken. Zo
vraagt de dagelijkse verkoop van verse melk erom
rekening te houden met de melkrijder. Melk die al
drie dagen in de tank zit mag niet ook nog eens drie
dagen in de melktap. En als de melktap leeg is en
de melkauto net wegrijdt, heb je ook een probleem.
Los van alle investeringen – een vacumeermachine
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en bijbehorende zakken, flessen met doppen en een
weegschaal met labelprinter – is voor de kaasverkoop een goede administratie van de leeftijden
belangrijk. We hebben nu jonge graskaas en belegen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we ook
extra belegen en oude kaas kunnen aanbieden. Daar
moet een systeem inkomen. En dat zal heus weleens
puzzelen worden.
Spannend, zo’n nieuwe boerderijtak. Leuk, opwindend, uitdagend. Zin in.
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