Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid na 2020

Op naar een

zorgzame landbouw
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het

Maatschappelijke kosten

EU beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling.
Het GLB bestaat uit twee pijlers: het stelsel van directe
betalingen/marktordening (1e pijler) en
plattelandsontwikkeling (2e pijler).

van de huidige landbouw zijn
niet opgenomen in de kostprijs
van een product. Denk hierbij aan
kosten van vervuiling van het
water, verlies aan biodiversiteit of
verlies van bodemvruchtbaarheid.
Deze kosten worden nu
afgewenteld op de maatschappij
als geheel.

Landbouw is een onderdeel van de markteconomie. Daar
waar de markt haar werk doet, hoeft de overheid niet in te
grijpen en is ondersteuning niet gewenst. Biohuis en Bionext
kiezen voor een invulling van het GLB waarbij boeren
financieel ondersteund worden als ze maatschappelijke
diensten leveren.
Biologische boeren laten dagelijks zien dat ze bijdragen aan
een zorgzame landbouw door het leveren van
maatschappelijke diensten, zoals:
• Productie van gezond voedsel
• Goede water- en luchtkwaliteit
• Verbetering van biodiversiteit
• Duurzaam bodemgebruik
• Bijdrage aan klimaatverbetering en aanpassing
• Bijdrage aan een divers landschap
• Nieuwe vormen van werkgelegenheid op het platteland

Maatschappelijke baten
van de landbouw, zoals goed
waterbeheer, goed bodembeheer
of het leefbaar houden van het
platteland worden niet verrekend
in de prijs van het product. De
boer levert deze diensten wel,
maar wordt er niet voor beloond.

We zijn er van overtuigd dat biologische boeren hierin zo ervaren zijn dat ze ook
bij het nieuwe GLB het “vinkje” maatschappelijk of groen van nature verdienen,
net als in het huidige GLB het geval is.
Dit laten we zien in een pilot met 100 (biologische) boeren en tuinders,
waarin we de inzet van de boeren zichtbaar maken en de toegevoegde waarde
meetbaar maken. Dit willen we graag doen voor de maatschappelijke diensten
waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

Samenvattend
• De hectaretoeslag in pijler 1 koppelen aan maatschappelijke doelen
• Uitbetaling gebeurt na het bereiken van heldere, eenvoudig te toetsen doelen
• Het biologisch keurmerk wordt door ‘Brussel’ erkend als basis voor
de maatschappelijke toeslag.

Wie zijn wij?

BioHuis is de vereniging van biologische boeren en boerinnen.
Versterken, verbinden, inspireren en beschermen is ons credo.
In het Biohuis treffen we elkaar. In het diverse pallet van sectoren,
regio’s en motivaties herkennen we de collega’s met passie voor
het biologische boerenvak.
info@biohuis.org / www.biohuis.org
Bionext is de ketenorganisatie van de biologische sector en wordt
gedragen door de drie verenigingen: Biohuis (boeren en tuinders),
BioNederland (producenten en handel) en de Biowinkelvereniging
(biologische speciaalzaken). Bionext verbindt de Nederlandse
biologische ketens van boer tot consument.
info@bionext.nl / www.bionext.nl
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