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Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Afwijkingen Green Deal wegens droogte
Naar aanleiding van de droogte in Europa en de problemen met de watervoorziening die
dat met zich meebrengt, stelt de Europese Commissie steunmaatregelen in het
vooruitzicht. Dat werd aangegeven op de Europese ministerraad, waaraan de Europese
Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski deelnam.
Tijdens de ministerraad bracht federaal minister van Landbouw David Clarinval de impact
van de huidige droogte in België ter sprake: “De droogteperiode die we momenteel
kennen blijft niet zonder gevolgen. Deze situatie leidt tot een verslechtering van de staat
van de gewassen, maar ook van de beschikbaarheid van veevoeder, met een algemene
daling van de productiviteit.” Zo wordt dus gevreesd dat onze landbouwers op korte
termijn met zware financiële en technische moeilijkheden geconfronteerd zullen worden.
Commissaris Wojciechowski gaf aan dat hij de situatie op de voet volgt en dat er
mogelijkheden zouden volgen voor afwijkingen aan de vergroeningseisen in het kader
van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
1.

Is er al meer concrete info over de mogelijkheden die de Vlaamse landbouwers zullen
hebben om af te wijken van de Green Deal en/of welke andere maatregelen
genomen worden? Tegen wanneer wordt hierover een beslissing verwacht (indien die
info er nog niet is)?

2.

Heeft de minister zelf ook enkele voorstellen overgebracht aan de Europese
Commissaris voor Landbouw en/of zijn federale en Waalse collega-ministers? Zo ja,
welke? Zo niet, waarom niet?
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1. België heeft bij monde van federaal landbouwminister Clarinval inderdaad het punt over
de droogte aanhangig gemaakt op de Raad Landbouw van 24 mei. Dit punt was er
gekomen na afstemming tussen de gewestelijke ministers. Sinds de agendering van dit
punt zijn de weersomstandigheden gewijzigd en is er gelukkig genoeg broodnodige
regen gevallen. Dit lost niet alle problemen op, maar de urgentie is momenteel minder
hoog.
Het klopt dat commissaris Wojciechowski heeft beaamd dat de droogte zijn impact
heeft en dat we de situatie op de voet moeten monitoren. Hij heeft echter geen
maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Hij heeft enkel verwezen naar de afwijkingen
die mogelijk zijn omwille van overmacht en uitzonderlijke omstandigheden. Iedere
lidstaat kan daarvan gebruik maken indien zou blijken dat de omstandigheden van die
aard zijn dat bepaalde (vergroenings)regels niet kunnen nageleefd worden.
Daarnaast heeft de Europese Commissie naar aanleiding van het conflict in Oekraïne al
beslist om in 2022 uitzonderlijk toe te laten dat op braakliggend land toch aan
landbouwproductie gedaan wordt zonder dat dit gevolgen heeft voor de
vergroeningsbetaling. Concreet kan productie op deze percelen, terwijl ze toch
meetellen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) ‘braakliggend land’ en tot de
gewasgroep ‘braakliggend land’ blijven behoren binnen de gewasdiversificatie. Van
deze mogelijkheden maken we in Vlaanderen gebruik zodat landbouwers de
mogelijkheid hadden om aan productie te doen op braakliggende percelen, waarbij zij
ook de mogelijkheid hebben om op deze percelen gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken en te bemesten. Wel zijn de braakliggende percelen gelegen in groene
bestemmingen van deze uitzondering uitgesloten. Op deze percelen blijft
landbouwproductie, bemesting en het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen niet
toegelaten.
2. In de tussenkomst van minister Clarinval werd naar één maatregel verwezen. Het ging
om een uitzondering op de verplichting om groenbedekkers in te werken tegen de
opgelegde datum van 31 mei, aangezien EAG-vanggewassen en groenbedekkers niet
als hoofdteelt van de volgende campagne gebruikt mogen worden. Vanwege de
hardheid van de bodem zou het inwerken niet mogelijk zijn.

