CONFEDERATIE VAN DE BELGISCHE BIETENPLANTERS
CONFEDERATION
DES
BETTERAVIERS
BELGES
Vereniging Zonder Winstoogmerk
0445.069.157 RPR Brussel
Landbouwkrediet IBAN : BE74 1031 1395 9207
BIC : NICA BE BB

Anspachlaan 111, Bus 10
1000 BRUSSEL
02/513.68.98 - 2 02/512.19.88
secretariat@cbb.be
09.09.2013

S tand punt bi etp lant e rs t .o . v. de G LB -h er vor ming
Het politieke akkoord van 26 juni 2013 tekent de krijtlijnen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
van na 2013. Daarnaast zorgt het akkoord over de Europese meerjarenbegroting voor een significante daling van het
Europees landbouwbudget. Door de convergentie goed te keuren heeft Europa geopteerd voor een billijkere
verdeling van de directe steun over de verschillende lidstaten. Door de budgetdaling en de externe convergentie
worden de Belgische landbouwers twee keer getroffen omdat België tot de landen behoort met de hoogste
gemiddelde toeslagrechten op Europees niveau. De Belgische bietplanters in het bijzonder riskeren extra veel te
verliezen omdat ze historisch over relatief hoge toeslagrechten beschikken die deels het verlies van de
Suikerhervorming van 2006 moesten compenseren.
Het politieke akkoord is nog niet volledig afgerond: er wordt veel flexibiliteit gelaten aan de lidstaten om het GLB
verder in te kleuren.
De Belgische bietplanters verenigd binnen de Confederatie van de Belgische Bietplanters (CBB) roepen de
verantwoordelijken voor de landbouw in Vlaanderen en in Wallonië op om bij de regionale invulling rekening te
houden met de volgende 5 standpunten die zij op 28 augustus 2013 hebben ingenomen:

1. Interne convergentie: een evenredige vermindering van de steun verspreid over alle
sectoren
Bietplanters dreigen er door de hervorming van het GLB veel slechter uit te komen dan de meeste andere
landbouwsectoren. In de akkerbouw zijn de toeslagrechten relatief hoog en in de bedrijfstoeslag van de telers zit
bovendien een compensatie vervat voor de verliezen van de Suikerhervorming van 2006. De bietplanters zijn er zich
van bewust dat, als het budget voor België kleiner wordt, dit een impact zal hebben op de toeslagrechten van alle
landbouwers in het systeem. Doch ze vinden het onaanvaardbaar dat zij meer zouden verliezen dan andere
sectoren. De vermindering van de enveloppe van directe steun moet evenredig over de verschillende sectoren worden
gespreid. Bietplanters mogen niet meer verliezen dan andere landbouwsectoren.

2. Interne convergentie mag niet leiden tot “winnaars”
De bietplanters vinden het onaanvaardbaar dat er door de interne convergentie, naast grote verliezers, zelfs
“winnaars” zouden zijn, o.m. door het systeem van de “dubbele ondersteuning” (GMO en toeslagrechten).
Bietplanters roepen de betrokken landbouworganisaties op, om samen met de administraties van de bevoegde
ministeries, deze grove onrechtvaardigheid recht te zetten. De ingebouwde flexibiliteit waarover de lidstaten zullen
beschikken moet het mogelijk maken een zo evenredig mogelijke vermindering van de directe steun voor alle
betrokken spelers na te streven en te vermijden dat er in het systeem zelfs winnaars zouden zijn, o.m. door dubbele
ondersteuning.

3. Zo laag mogelijke koppeling van de directe steun
Bietplanters zijn voorstander van een zo laag mogelijke koppeling van de directe steun die niet verder gaat dan strikt
nodig. Uit verschillende studies (Vlaamse Overheid, Professor Lebailly,…) blijkt dat “hoe hoger de graad van
koppeling, hoe groter de verliezen voor suikerbietplanters zijn”. De gekoppelde steun leidt tot een nog groter verlies
van toeslagrechten voor de bietplanters.

4. Beschikbare enveloppe verdelen over de professionele “actieve landbouwers”
Bietplanters zijn er zich van bewust dat de beschikbare enveloppe voor pijler 1 door de budgetdaling en de externe
convergentie beduidend zal verminderen. Daarom roepen ze de beleidsverantwoordelijken op om de schaarsere
middelen zo optimaal mogelijk in te zetten en ze prioritair te verdelen over de “actieve landbouwers” (en dus niet
over gepensioneerden, natuurverenigingen, vliegvelden, paardenfokkerijen,...). Bietplanters roepen de
beleidsverantwoordelijken op om de beschikbare steun zo efficiënt mogelijk te verdelen over de
“echte”,professionele, “actieve” landbouwers op het terrein.

5. Een billijke verdeling van de beschikbare middelen onder kleine en grote landbouwbedrijven
Het nieuwe GLB omvat een vereenvoudigde regeling voor kleine landbouwers. De bietplanters vragen dat de
middelen die besteed zullen worden aan dit vereenvoudigde systeem voor kleine landbouwbedrijven proportioneel
niet belangrijker zouden zijn dan die voorbehouden voor alle andere landbouwbedrijven.
Bietplanters zijn tegen het principe van een “top-up premie” voor de eerste hectaren. Een dergelijke premie zou
vooral de kleinere landbouwbedrijven, die in het nieuwe GLB al van tal van uitzonderings-maatregelen zullen
genieten, financieel onevenredig bevoordelen. De top-up premie is een extra afstraffing voor de grotere bedrijven
en gaat in tegen de vraag van de bietplanters van een evenredige vermindering van de directe steun over de
verschillende sectoren, zoals verwoord in het eerste standpunt.
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