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Vereenvoudiging en modernisering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Velden met een * zijn verplicht.

A. OVER U
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*In welk land woont u?

Oostenrijk
België
Bulgarije
Kroatië
Cyprus
Tsjechië
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Ander

*U reageert:

persoonlijk
beroepshalve of namens een organisatie

*Voornaam van de respondent:

Nederlandse

*

*

*
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*Achternaam van de respondent:

Akkerbouw Vakbond

*Professioneel e-mailadres van de respondent

info@nav.nl

*Naam van de organisatie

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

*Postadres van de organisatie

Pastoor van Kessellaan 1, 4761 BH Zevenbergen, Nederland

*Soort organisatie
Kies de optie die uw situatie het best weergeeft.

Particuliere onderneming
Professioneel adviesbureau/advocatenkantoor/zelfstandig consultant
Bedrijfs-, branche- of beroepsvereniging
Niet-gouvernementele organisatie, platform of netwerk
Onderzoeksinstelling of wetenschappelijke organisatie
Kerk of religieuze gemeenschap
Regionale of lokale autoriteit (publiek of gemengd)
Nationale overheidsinstantie
Internationale organisatie
Andere

*Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf?

Meer dan 250 (grote onderneming)
Tussen 50 en 250 (middelgrote onderneming)
Tussen 10 en 49 (kleine onderneming)
Minder dan 10 (micro-onderneming)
Zelfstandige (micro-onderneming)

*

*

*

*

*

*
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*Sector

Landbouw
Bosbouw
Plattelandsontwikkeling
Agro-food
Milieubescherming
Vakbond
Volksgezondheid
Onderzoek / denktank
Maatschappelijk middenveld
Andere

*Is uw organisatie ingeschreven in het transparantieregister?
Indien niet, dan kunt u dat  alsnog doen, ook al is inschrijving niet verplicht om aan deze raadpleging hier
deel te nemen. Waarom een transparantieregister?

Ja
Nee
Niet van toepassing

*Zo ja, wat is dan uw inschrijvingsnummer?

107430218382-06

*Uw bijdrage
Let op: ongeacht de keuze die u hieronder aankruist, kan iedereen met betrekking tot uw antwoorden een verzoek om toegang tot 
documenten indienen op grond van .Verordening (EG) nr.1049/2001

kan worden gepubliceerd met de gegevens van uw organisatie (Ik ga akkoord met de publicatie 

van alle gegevens in mijn bijdrage, geheel of gedeeltelijk, inclusief de naam van mijn organisatie, en ik verklaar dat niets in 

mijn antwoord onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij op een wijze die publicatie in de weg staat.)

kan worden gepubliceerd op voorwaarde dat uw organisatie anoniem blijft (Ik ga akkoord 

met de publicatie van alle gegevens in mijn bijdrage, geheel of gedeeltelijk, inclusief eventuele citaten of standpunten, mits 

dit anoniem gebeurt. Ik verklaar dat niets in mijn antwoord onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij 

op een wijze die publicatie in de weg staat.)

B. LANDBOUW, PLATTELANDSGEBIEDEN EN HET GLB VANDAAG

Kies maximaal 3 of 5 antwoorden, zoals aangegeven.

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=nl#nl
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER&locale=nl#nl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=PL
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1. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de landbouw en de plattelandsgebieden van de EU?
maximaal 3 kiezen

Een redelijke levensstandaard voor landbouwers
Aanpassing aan trends in vragen van de consument/samenleving
Druk op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen
Klimaatverandering (matiging en aanpassing)
Gebrek aan banen en groei in plattelandsgebieden
Onevenwichtige territoriale ontwikkeling in de EU

2. Welke van de huidige GLB-beleidsinstrumenten zijn het meest geschikt om de hierboven 
beschreven uitdagingen het hoofd te bieden?
maximaal 5 kiezen

Ontkoppelde betalingen aan landbouwers
Gekoppelde steun
Steun voor plattelandsontwikkelingsacties ten behoeve van milieu en klimaat in de landbouw 
en op het platteland
Steun voor plattelandsontwikkelingsinvesteringen in fysiek en menselijk kapitaal in de 
landbouw en op het platteland
Handelsmaatregelen
Marktvangnetten (bijvoorbeeld marktinterventie)
Risicobeheersregelingen
Steun voor integratie in producentenorganisaties
Regelgevende benaderingen (zoals normen en regels)

3. In welke mate pakt het huidige GLB deze uitdagingen met succes aan? 

In hoge mate
In redelijke mate
In beperkte mate
Helemaal niet
Weet het niet

4. Wat zijn volgens u de belangrijkste bijdragen van landbouwers in onze samenleving?
maximaal 3 kiezen

Zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is
Gezonde, veilige en diverse producten leveren (voedselkwaliteit)
Milieu (bodem, water, lucht, biodiversiteit) en landschappen beschermen
Klimaatverandering aanpakken (zowel matiging als aanpassing)
Bijdragen aan hernieuwbare energie
Behoud van economische activiteit en werkgelegenheid in plattelandsgebieden
Bijdragen aan de handelsprestaties van de EU
Zorgen voor de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren
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5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk 
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Het landbouwinkomen is 
nog altijd aanzienlijk lager 
dan het gemiddelde EU-
inkomen.

EU-landbouwers worden 
met strengere vereisten 
geconfronteerd dan niet-
EU-landbouwers.

Landbouwers krijgen een 
beperkt aandeel van de 
prijs die de consument 
betaalt.

Landbouwers moeten 
zware investeringen doen 
om hun bedrijf 
levensvatbaar te maken.

6. Wat zijn de belangrijkste milieu-uitdagingen voor de landbouw?
maximaal 3 kiezen

Vermindering van bodemdegradatie
Bescherming van biodiversiteit
Instandhouding van genetische diversiteit (bijvoorbeeld traditionele/oude soorten en rassen)
Vermindering van waterverontreiniging
Rationalisering van het watergebruik
Duurzamer gebruik van pesticiden en meststoffen
Vermindering van de luchtverontreiniging
Milieurisico’s zoals branden, overstromingen enz.

7. In welke mate pakt het huidige GLB deze milieu-uitdagingen met succes aan?

In hoge mate
In redelijke mate
In beperkte mate
Helemaal niet
Weet het niet
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8. Wat zijn de belangrijkste obstakels om landbouwer te worden?
maximaal 5 kiezen

Geringe rentabiliteit
Gebrek aan beschikbare grond
Hoge grondprijzen
Voorschriften inzake ruimtelijke ordening
Moeilijke toegang tot krediet
Complexe verzekeringsstelsels
Erfwetten
Belastingen
Administratieve voorschriften
Toegang tot geactualiseerde kennis/technologie
Imago van de sector

9. Wat zijn volgens u belangrijke stimuli voor innovatie in de landbouw, de bosbouw en de 
plattelandseconomie?
maximaal 5 kiezen

toegang tot beroepsopleiding en relevante informative
Toegang tot adviesdiensten die oplossingen op maat van het landbouwbedrijf verschaffen
Kennisverspreiding
Financiële stimulansen / investeringsstimulansen / steun voor innovatieve projecten
Nieuwe technologieën en landbouwproductiemiddelen
Steun voor de aanpassing aan nieuwe maatschappelijke behoeften (d.i. voedingsadviezen)
Steun voor de ontwikkeling van de circulaire economie
Betere betrokkenheid van de producenten in de volledige waardeketens (tot bij de consument)
Nieuwe partnerschappen tussen de verschillende actoren (d.i. tussen landbouwers, de civiele 
samenleving, onderzoekers enz.)
Onderzoek en het verspreiden van kennis die op de behoeften van landbouwers is afgestemd
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10. Het bedrijfsadviseringssysteem (BAS) werd in 2003 ingevoerd om landbouwers te helpen de 
EU-regels en goede landbouw- en milieucondities beter te begrijpen en na te leven. Hoe zou u 
de huidige situatie van het BAS in uw gebied beschrijven wat betreft:

Bevredigend Neutraal Niet bevredigend
Weet 
het niet

Beschikbaarheid van advies

Toegang tot advies

Kwaliteit van de verleende 
dienst

Onafhankelijkheid van de 
adviseurs

Kennisoverdracht

Verspreiding van nieuwe 
kennis

11. In welke mate hebben de recente GLB-hervormingen voldoende rekening gehouden met 
"beleidscoherentie voor ontwikkeling"?

In 
hoge 
mate

In 
redelijke 
mate

In 
beperkte 
mate

Helemaal 
niet

Weet 
het 
niet

Algehele samenhang met 
ontwikkelingsbeleid en 
humanitaire actie van de EU

EU-uitvoer naar 
ontwikkelingslanden

EU-invoer uit 
ontwikkelingslanden

Impact op lokale 
landbouwproductie in 
ontwikkelingslanden, met 
inbegrip van verandering in 
landgebruik

Beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van 
landbouwproducten in 
ontwikkelingslanden
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12. Wat zijn de voornaamste problemen/obstakels die verhinderen dat de doelstellingen van het 
huidige beleid worden verwezenlijkt? Wat zijn de oorzaken van die problemen?
maximaal 1500 teken(s)

1. nog steeds veel te weinig mogelijkheden voor boeren om zich te organiseren 

in de markt

2. ongelijke margeverdeling in de keten 

3. lage prijzen voor de boeren

4. vrijhandelsverdragen met landen waarin kostprijzen lager zijn en er minder 

strenge regels zijn, zoals Canada en de VS

5. toenemende regeldruk en consumenteneisen zonder dat daar hogere prijzen 

tegenover staan

6. het ongelijke speelveld binnen de EU wat ontstaat doordat EU-landen het 

GLB-beleid verschillend toepassen, zoals financiële steun voor de teelt van 

eiwitgewassen

13. Welke elementen van het huidige GLB zijn het meest belastend of ingewikkeld en waarom?
maximaal 1500 teken(s)

1. de regels voor producentenorganisaties: er mag maar tot 5% van de markt 

worden georganiseerd én er is geen toetsing vooraf door de 

mededingingsautoriteit mogelijk, waardoor boeren bang zijn voor hoge boetes

2. de vergroening zoals in Nederland toegepast maakt het kiezen voor het 

akkerranden-strokenpakket onmogelijk vanwege de hoge eisen aan het aandeel 

akkerrand (bij de grote percelen is dit niet te doen)

3. in de akkerbouwpraktijk zoals tarwe-op-tarwe wordt wel aan de doelstelling 

voldaan, maar omdat het niet volgens bepaalde regels is, wordt het niet als 

vergroening geaccepteerd.

4. er wordt alleen naar de regels gekeken bij de vergroening maar niet aan 

het langere-termijn effect: het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen in EA 

gebied tot 1 januari  verhoogt de onkruidendruk in de volgteelt, waardoor 

daar noodgedwongen meer input van herbiciden plaatsvindt. Dit is dus een 

direct tegengesteld effect van wat beoogd wordt.

C. DOELSTELLINGEN EN GOVERNANCE



10

14. In de werkzaamheden van de Europese Commissie staan tien prioriteiten voor 2014-2020 
centraal, waarvan de meeste van belang zijn voor het GLB http://ec.europa.eu/priorities/index_nl

Duid de belangrijkste prioriteiten aan waarvoor het GLB meer zou moeten doen.

maximaal 3 kiezen
Stimulering van investeringen, groei en werkgelegenheid
Verbetering van de connectiviteit en de digitalisering van de plattelandseconomie
Matiging van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en het leveren van 
hernieuwbare energie
Versterking van de eengemaakte markt van de EU
Deelname aan de wereldhandel
Hulp bij het aanpakken van migratiegerelateerde uitdagingen

15. Wat zouden de belangrijkste doelstellingen van het GLB moeten zijn? 
maximaal 5 kiezen

Landbouwers een redelijke levensstandaard bieden
Onzekerheid op de markt aanpakken
Concurrentievermogen en innovatie van de landbouw bevorderen
De voorziening van voedsel veiligstellen tegen redelijke prijzen voor de consument
De levering van gezonde en hoogwaardige producten stimuleren
Bijdragen aan een hoog niveau van milieubescherming in heel de EU
Matiging van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering
Rurale gebieden tot ontwikkeling brengen met zorg voor het platteland
Tot een gebalanceerde territoriale ontwikkeling komen

16. Vindt u dat er doelstellingen voor een gemoderniseerd GLB moeten worden toegevoegd? Zo 
ja, welke?
maximaal 1500 teken(s)

Er moet een betere balans komen tussen de doelstellingen met betrekking tot 

het inkomen van de boeren en de niet-directe landbouwdoelstellingen. Behoud 

van voedselproductie in Europa door boeren moet voorop staan.

http://ec.europa.eu/priorities/index_nl
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17. Bent u het eens met de volgende stellingen: "Het heeft zin om een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid te hebben omdat we behoefte hebben aan …"

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk 
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Weet 
het 
niet

gemeenschappelijke 
regels, als onderdeel van 
de eengemaakte markt 
(marktordening, 
handels‑ en 
mededingingsregels, 
voedselveiligheidsnormen)

gemeenschappelijke 
doelstellingen voor het 
aanpakken van 
grensoverschrijdende 
uitdagingen 
(voedselzekerheid, milieu, 
klimaatverandering, 
biodiversiteit enz.)

een gemeenschappelijke 
begroting, want dat is 
efficiënter
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economische, sociale en 
territoriale samenhang en 
solidariteit tussen de 
lidstaten

gemeenschappelijke 
standpunten op 
internationaal niveau 
zodat de EU sterker staat 
als mondiale speler.

een gemeenschappelijk 
kader voor het delen van 
beste praktijken, 
onderzoeksresultaten, 
innovatieve ideeën, 
wederzijds leren
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18. Op welk niveau moeten de volgende GLB-doelstellingen volgens u  worden in de eerste plaats
nagestreefd?

EU-
niveau

Nationaal 
niveau

Regionaal
/lokaal niveau

Weet 
het niet

Landbouwers een redelijke 
levensstandaard bieden

Onzekerheid op de markt aanpakken

Concurrentievermogen en innovatie 
van de landbouw bevorderen

De voorziening van voedsel 
veiligstellen tegen redelijke prijzen 
voor de consument

De levering van gezonde en 
hoogwaardige producten stimuleren

Bijdragen aan een hoog niveau van 
milieubescherming in heel de EU

Matiging van en aanpassing aan de 
gevolgen van klimaatverandering

Rurale gebieden tot ontwikkeling 
brengen met zorg voor het platteland

tot een evenwichtige territoriale 
ontwikkeling komen

D. LANDBOUW, PLATTELANDSGEBIEDEN EN HET GLB MORGEN
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19. Bent u het eens met de volgende stellingen?

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk 
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Weet 
het 
niet

Landbouwers 
hebben 
rechtstreekse 
inkomenssteun 
nodig

Ander beleid kan 
een grote invloed 
op het 
landbouwinkomen 
hebben 
(bijvoorbeeld erf-
/belastingwetgeving, 
sociale en 
pensioenstelsels)

Het landbouwbeleid 
moet voor meer 
voordelen op het 
gebied van milieu 
en 
klimaatverandering 
zorgen
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Er is steun nodig 
voor gerichte 
investeringen die 
herstructurering en 
innovatie bevorderen

De positie van de 
landbouwers in de 
waardeketens moet 
worden verbeterd 
(en oneerlijke 
handelspraktijken 
moeten worden 
aangepakt)



16

20. Denkt u dat de volgende acties in het kader van het GLB het concurrentievermogen van de 
landbouwers kunnen vergroten?

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk 
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Weet 
het 
niet

Ondersteunen van de 
ontwikkeling van 
termijnmarkten

Vergroten van de 
transparantie op de 
landbouwmarkten

Ondersteunen van de 
integratie van 
landbouwers in 
producentenorganisaties

Ondersteunen van 
onderzoek en innovatie

Vereenvoudigen van 
administratieve 
procedures
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21. Welke van de volgende criteria zijn het belangrijkst bij de verdeling van de rechtstreekse 
steun?
maximaal 5 kiezen

Specifieke producten en/of sectoren
Risicobeheersinstrumenten
Compensatie voor landbouwactiviteiten in gebieden met natuurlijke beperkingen/gebieden 
met een hoge natuurwaarde
Gebieden met een hoger landbouwpotentieel
Praktijken met de grootste milieu-/klimaatvoordelen
Koppeling met normen (bijvoorbeeld inzake voedselveiligheid, arbeid)
Een gelijk steunniveau voor landbouwers binnen hetzelfde gebied
Kleine producenten
Beperking van de steun aan grote begunstigden (plafonnering)
Jonge landbouwers

22. Welke acties kunnen de uitvoerprestaties van de EU verder verbeteren? 
maximaal 3 kiezen

Bevordering van de uitvoer
Uitvoerkredieten
Specifieke actie inzake geografische aanduidingen
Verdere handelsliberalisering
Wegnemen van niet-tarifaire belemmeringen
Geen actie vereist
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23. Met betrekking tot vragen van de consument en de ruimere samenleving: op welk vlak kan de 
koppeling tussen het GLB en normen worden verbeterd?
maximaal 3 kiezen

Normen inzake voedselveiligheid
Normen en richtsnoeren inzake menselijke voeding
Normen inzake fairtradeproducten
Normen inzake biologische producten
Normen inzake milieu en klimaat
Normen inzake het gebruik van antimicrobiële middelen/pesticiden
Normen inzake dier- en plantgezondheid
Normen inzake dierenwelzijn
Normen inzake arbeid
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24. Als het gaat om het voldoen aan hogere productienormen, bent u het dan met de volgende 
stellingen eens?

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk 
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Weet 
het 
niet

Door financiële 
stimulansen kunnen op 
vrijwillige basis betere 
resultaten worden bereikt, 
zonder de verplichte 
niveaus te verhogen

Als de verplichte niveaus 
worden verhoogd, hebben 
landbouwers steun nodig

Landbouwers moeten 
strengere voorschriften 
naleven zonder specifieke 
financiële steun

Er moeten 
bewustmakingscampagnes 
worden gevoerd ter 
verhoging van de 
bereidheid van de 
consument om meer te 
betalen voor de naleving 
van strengere nomen door 
landbouwers
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25. Voor welke milieubeschermingsdoelstellingen moet het GLB meer doen?
maximaal 3 kiezen

Preventie en vermindering van waterverontreiniging (pesticiden, meststoffen)
Duurzaam gebruik van water
Preventie van milieurisico’s zoals overstromingen
Preventie van biodiversiteitsverlies
Preventie en vermindering van bodemerosie
Vermijden van bodemverzilting, bodemverdichting en woestijnvorming
Bijdrage aan de luchtkwaliteitsplannen

26. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor het GLB met het oog op een betere aanpak van 
klimaatverandering?
maximaal 3 kiezen

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector
Bevordering van koolstofbehoud en -vastlegging in de landbouw- en de bosbouwsector
Verbetering van de aanpassing aan klimaatverandering en het versterken van de 
weerbaarheid van landbouwproductiesystemen
Bevordering van bebossing en duurzaam bosbeheer
Voorziening van duurzame hernieuwbare energiebronnen
Bevordering van onderzoek om klimaatveranderinggebonden plant- en dierziekten aan te 
pakken.
Bevordering van de diversificatie van landbouwsystemen

27. In welk van de volgende gebieden zou volgens u de bijdrage van het GLB aan duurzaam 
bosbeheer moeten worden versterkt?
maximaal 3 kiezen

Voorkoming van bosbranden en bosherstel
Mobilisering van door bossen geproduceerde biomassa voor de productie van materiaal en 
energie
Verhoging van de veerkracht en bescherming van bosecosystemen
Bebossing/herbebossing
Preventie van natuurrampen en rampzalige gebeurtenissen in bossen zoals plagen of stormen
Boslandbouwsystemen
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28. Op welk gebied moet de bijdrage van het GLB aan plattelandsgebieden worden verbeterd?
maximaal 5 kiezen

Bevorderen van innovatie via kennisoverdracht, advies en beroepsopleiding
Zorgen voor plaatselijke knowhow en lokale producten in lijn met de diversiteit van de EU en 
de basis leggen voor EU-kwaliteitsproducten
In lokale behoeften voorzien door het aanbieden van lokale infrastructuur/diensten 
(bijvoorbeeld gezondheidszorg, kinderverzorging, vervoer)
Bevorderen van de economische levensvatbaarheid van de landbouw in heel de EU, door 
concentratie van productie en mensen in bepaalde gebieden te voorkomen
Verbeteren van de wisselwerking tussen de lokale productie en de lokale markten
Verbeteren van levenskwaliteit en de sociale inclusie op het platteland
Versterken van governance en lokale ontwikkeling door bottom-upinitiatieven zoals Leader
Bevorderen van plattelandstoerisme en -recreatie door de verstrekking van 
landschapsvoordelen, cultuurwaarden en traditionele plaatselijke levensmiddelen
Scheppen en behouden van banen in plattelandsgebieden, waaronder in de primaire 
landbouwproductie
Aanbieden van connectiviteit en digitale oplossingen
Bijdragen aan maatschappelijk en cultureel kapitaal waardoor plattelandsgebieden vitale 
woongebieden kunnen blijven, en aan de totstandbrenging van tot wederzijds voordeel 
strekkende koppelingen tussen de stad en het platteland
Ondersteunen van kleine en middelgrote bedrijven om banen te scheppen in 
plattelandsgebieden

29. Hoe kan het GLB jonge landbouwers of andere jonge ondernemers op het platteland beter 
van dienst zijn?
maximaal 3 kiezen

Startende bedrijven ondersteunen
Jonge landbouwers tijdelijk aanvullende betalingen verstrekken
De toegang tot financiële instrumenten verbeteren
Meer steun voor investeringen bieden
Kennisoverdracht, advies en beroepsopleiding ondersteunen
Stimulansen bieden voor samenwerking tussen generaties
Stimulansen bieden voor de overdracht van landbouwbedrijven
Nieuwe vormen van samenwerking ondersteunen
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30. Wat is de beste manier om innovatie te stimuleren?
maximaal 3 kiezen

De betrokkenheid van landbouwers bij innovatieve projecten ondersteunen
De kenniskloof tussen landbouwers dichten
Kennisuitwisseling door betere toegang tot adviesdiensten, netwerking tussen landbouwers 
en demonstratielandbouwbedrijven ondersteunen
De technische bekwaamheid en onpartijdigheid van adviesdiensten verbeteren
IT-infrastructuur voor kennisuitwisseling ontwikkelen
Betere toegang tot financiering/investeringen bieden

E. SAMENVATTING: MODERNISERING EN VEREENVOUDIGING
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31. Denkt u dat het GLB eenvoudiger kan indien:

Grotendeels 
mee eens

Gedeeltelijk
mee eens

Gedeeltelijk 
niet mee 
eens

Grotendeels 
niet mee 
eens

Weet 
het 
niet

overlap tussen 
plattelandsontwikkelings- 
en andere GLB-
maatregelen zouden 
worden verminderd

databanken en 
technologieën 
(teledetectie, 
smartphones) beter 
worden gebruikt om het 
aantal inspecties op 
landbouwbedrijven terug 
te dringen

breder gebruik zou 
worden gemaakt van e-
overheidsdiensten

op grotere schaal met 
forfaitaire bedragen zou 
worden gewerkt

landbouwers meer 
keuze zou worden 
gelaten op het gebied 
van milieumaatregelen
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32. Hebt u concrete ideeën om het GLB te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor 
landbouwers, begunstigden (of overheidsinstanties) te verlichten? Welke? Gelieve de redenen 
voor uw suggesties toe te lichten.
maximaal 1500 teken(s)

Het GLB kan worden afgeschaft als je aan de EU buitengrenzen barrières 

opwerpt die er voor zorgen dat er binnen de EU faire prijzen voor 

landbouwproducten worden betaald. De NAV vindt dat boeren hun inkomen uit de 

markt moeten kunnen halen en niet afhankelijk moeten zijn van GLB steun. 

Landbouwproducten moeten worden gezien als breder dan alleen bieten, 

aardappelen enz., maar kunnen ook producten zijn als een mooi landschap wat 

door een boer wordt beheerd, zoals vogelweides. 

33. Hebt u nog andere ideeën om het GLB te moderniseren?
maximaal 1500 teken(s)

Zie vraag 32.

34. Hier kunt u een beknopt document (maximaal 5 blz.), zoals een standpuntnota, uploaden. Het 
bestand mag niet groter zijn dan 1 MB.

Let op: uw geüpload document verschijnt samen met uw antwoorden op de vragenlijst, de kern van deze 
raadpleging. Een dergelijk document is facultatief en dient als achtergrondinformatie om uw standpunt beter 
te begrijpen.

f59a8508-925d-40bc-854d-70ed323e3da2/2016-08-29_NAV-visie_op_akkerbouw_tot_2025.pdf

Contact

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en




