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Door Guus Geurts

In Boerderij Vandaag van 31 januari de-
den we de oproep: ‘Tweede Kamer, stem 
tegen Ceta’. Dat is net niet gelukt, maar in 
de Eerste Kamer is er nog een kans. Ze-
ker als ChristenUnie haar verkiezingspro-

gramma toch volgt en ‘nee’ zegt tegen het 
handelsverdrag Ceta, zoals ze onlangs ook 
deed tegen de vrijhandelsdeal met Merco-
sur. 

Het zou een doorbraak betekenen en een 
unieke kans om te komen tot een effectief 
handels- en landbouwbeleid. Dat is hard no-
dig nu de coronacrisis de kwetsbaarheid 
aantoont van te grote afhankelijkheid van 
de wereldmarkt voor medische middelen. 
Dat geldt natuurlijk ook voor voedsel met 
het oog op klimaatverandering. 

Daarbij werd onlangs de Farm-to-Fork-
strategie gepresenteerd door Eurocommis-
saris Frans Timmermans. Hierin stond de 
aanbeveling om dezelfde eisen te stellen 
aan importproducten als aan Europese boe-
ren op het gebied van milieu en dierenwel-
zijn, en geen producten te importeren die 
leiden tot ontbossing. Juist dit is het grote 
manco aan EU-Mercosur en Ceta. Merk-
waardig genoeg blijft dezelfde Eurocom-
missie daar vooralsnog groot voorstander 
van. 

Volgens deze strategie moet ook het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest 
en antibiotica drastisch omlaag in 2030. De 
commissie-Remkes adviseerde deze week 
een reductie van 50% stikstof binnen de 
landbouw in 2030. Remkes erkent echter te-
recht: “Boeren kunnen niet groen zijn als ze 
rood staan.” 

Hoe dan deze doelstellingen behalen en 
tevens zoveel mogelijk gezinsbedrijven be-

houden? Het kan alleen door nu afscheid te 
nemen van de neoliberale dwaling van de 
afgelopen 28 jaar. Sinds 1992 is het EU Ge-
meenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 
volledig afgestemd op de WTO-afspraken. 
Het heeft geleid tot de crisis waar we mid-
denin zitten. De komende GLB-hervorming 
die gaat gelden tot 2027, biedt een unieke 
kans hiermee te breken. Een mogelijk alter-
natief kan er als volgt uitzien:

1. Europese productiebeheersing instel-
len binnen de akkerbouw en de gehele vee-
houderij (melk, vlees en eieren). Hierbij 
wordt op Europees niveau het aanbod door 
boeren afgestemd op de vraag van consu-
menten. Dit aanbod kan periodiek worden 
aangepast op de veranderende vraag. Daar-
bij zijn veiligheidsvoorraden nodig om in te 
spelen op onverwachte lagere of hogere 
producties en oogsten. Op deze manier krij-
gen Europese boeren weer stabiele, kosten-
dekkende prijzen en wordt dumping in ont-
wikkelingslanden voorkomen. 

2. Verhoging van importheffingen om een 
zo groot mogelijke Europese zelfvoorzie-
ning in voedsel en veevoer mogelijk te ma-
ken. Door heffingen op soja en palmolie 
krijgt de Europese teelt van plantaardige ei-
wit- en oliegewassen eindelijk een kans. 
Pas dan kan er werkelijk sprake zijn van 
kringlooplandbouw. Deze marktbescher-
ming voorkomt ook dat er producten wor-
den geïmporteerd die niet aan de Europese 

eisen voldoen. En is een voorwaarde voor 
het effectief kunnen behalen van de milieu-
doelstellingen (met minder vee) van de 
commissie-Remkes en Farm to Fork. An-
ders zetten de boeren de hakken in het zand 
(op het Malieveld). 

3. Als genoemde maatregelen worden in-
gevoerd, krijgen boeren een eerlijke prijs 
voor een zo milieu- en diervriendelijk moge-
lijk product uit hoofdzakelijk de Europese 
markt, en kunnen de generieke GLB-hecta-
resubsidies verdwijnen. Een deel van de 
boeren krijgt wel betaald voor groene dien-
sten die worden geleverd aan de samenle-
ving, die in lijn zijn met de klimaat-, biodiver-
siteits-, landschaps- en natuurdoelstellin-
gen, bijvoorbeeld het verhogen van het 
organischestofgehalte in de bodem om 
broeikasgassen op te slaan. 

Het GLB-budget wordt zo veel effectiever 
ingezet, wat de maatschappij zal waarde-
ren. Dit alternatief leidt tot een rechtvaardig 
en milieuvriendelijk handels- en landbouw-
beleid. Dus pak die kans op échte kring-
looplandbouw mét een verdienmodel.
❏  Guus Geurts, coördinator TTIP, Ceta en 

landbouwcoalitie (NAV, NMV, DDB, 
Agractie NL, BD-vereniging en Platform 
ABC).

Unieke kans op rechtvaardig 
handels- en landbouwbeleid
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Toen Marc Calon zei dat hij per 
direct zou stoppen, moest ik 
denken aan de opmerkingen 

op sociale media waarin mensen 
aangaven weer lid te worden als hij 
zou aftreden. Blijkbaar wordt het 
draagvlak van belangenbehartigers 
niet (alleen) bepaald door wat ze be-
reiken, maar door de juiste mensen 
op de juiste plek te hebben. Niet de 
derogatie, maar de juiste LTO’ers in 
de regio, om de boeren het vertrou-
wen te geven dat het wel goed komt. 

Maar belangenbehartiging speelt 
zich helaas niet alleen af op regio-
naal niveau, dus ook landelijk is er ie-
mand met draagvlak nodig. FDF leek 
dit op het juiste moment door te heb-
ben en wat de ene Marc niet had (het 
lef om met een vuist op een Haagse 
tafel te slaan) had de andere Mark 
misschien wel te veel. Maar na jaren 
polderen was dat wat de sector no-
dig had. Prima, want 
met de juiste mensen 
om je heen blijft zelfs 
het meest ongeleide 
projectiel wel in zijn 
baan. Als deze mensen 
dan ook nog draagvlak 
blijken te hebben, kun 
je als organisatie niet 
meer stuk, zou je denken. 

Het leek veelbelovend, Daniëlle 
Hekman kon op veel sympathie en 
vertrouwen rekenen vanuit alle lagen 
in de landbouwsector en Jeroen van 
Maanen bleek niet alleen in de sector 
goed te vallen, maar ook bij de niet-
agrarische bevolking. Precies wat 
FDF nodig had om sommige uitspra-
ken van de voorzitter te doen verge-
ten. Maar dan komt het bericht dat 
Daniëlle en Jeroen per direct uit het 
bestuur zijn gegaan, nog geen 
maand nadat FDF een vereniging op-
richt om de grootste belangenbehar-
tiger van Nederland te worden (weet 
iemand trouwens hoeveel leden ze 
hebben?). Volgens de voorzitter ging 
het om een verschil van mening over 
het Landbouw Collectief, dat intus-
sen niet meer bestaat. Als je als be-
stuur niet meer over je eigen gelijk 
heen kunt stappen en twee publieks-
lievelingen laat opstappen, ben ik 
bang dat de overige bestuursleden 
het grotere belang niet meer zien. 
Want niet de resultaten, maar het 
draagvlak maakt uiteindelijk het ver-
schil, en dat moet je gegund worden. 

Ik ben bang dat met het aftreden 
van Jeroen en Daniëlle ook een flink 
stuk draagkracht van FDF afgebrok-
keld is. Maar er is ook goed nieuws.  
De landbouwsector laat zien dat het 
niet zoveel uitmaakt van welke orga-
nisatie een belangenbehartiger 
komt, zolang diegene maar de belan-
gen van de sector behartigt en niet 
die van zichzelf.

Niet de resultaten, 
maar draagvlak van 
belangenbehartigers 
maakt het verschil

Mensen, geen daden

Europese productiebeheersing en 
hogere importheffingen zijn de 
sleutel tot een effectief handels- 
en landbouwbeleid. Na het 
Mercosur-handelsverdrag moet 
ook Ceta van tafel, vindt Guus 
Geurts. 

Leonie Bosch is 
melkveehouder en 
onderwijskundige
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Demoveld met winterveldbonen. De EU moet meer zelfvoorzienend worden en daarmee minder kwetsbaar, zegt Guus Geurts. Door hef-
fingen op import van soja en palmolie krijgt de Europese teelt van eiwitrijke gewassen voor kringlooplandbouw meer kansen.

Marktbescherming voorkomt 
import van producten die 
niet aan EU-eisen voldoen
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EU-commissaris Timmermans staat voor 
gelijke eisen aan alle boeren; juist het 
manco van Ceta en Mercosur, zegt Geurts.


