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SGP stemt tegen discardban Skagerrak
Datum: 18-04-2013
Straatsburg, 17 april 2013
SGP stemt tegen discardban in Skagerrak
De SGP eurofractie heeft deze week in het Europees Parlement tegen het rapport gestemd over de invoering van een
discardban in het Skagerrak. ´Het is onbegrijpelijk dat het Europees Parlement de Europese vissers in het Skagerrak
zelfs strengere eisen wil opleggen dan de regels die Noorwegen hanteert voor de Noorse vissers´, aldus Bas Belder
(SGP).
Op het moment dat het Nederlandse scholquotum in het Skagerrak niet wordt uitgeruild, wordt het moeilijker voor
Nederlandse vissers om het op te vissen, aangezien dan niet alleen in het Skagerrak maar voor de hele visreis de
stringente eisen zullen gelden. Het gaat dan met name om cameratoezicht, netten met een maaswijdte van 120mm (of
netten met een daaraan gelijke selectiviteit), en de verplichting ook alle bijvangsten aan te landen

4

´Echte aanpak oneerlijke handelspraktijken nodig´
Datum: 25-03-2013
Europarlementariër Bas Belder (SGP) vraagt de Europese Commissie schriftelijk om een duidelijker stellingname over
de aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselsector. De recente schending van afspraken door
supermarktketen Jumbo door leveranciers 3 procent minder uit te betalen, toont eens te meer aan dat een oplossing
hard nodig is.
Vorig jaar bereikten stakeholders op Europees niveau overeenstemming over een gedragscode, maar werden zij het
niet eens over de handhaving ervan. Veelzeggend is het feit dat juist Copa Cogeca als vertegenwoordiger van de
boeren, onvoldoende waarborg ziet om met het voorstel voor handhaving akkoord te gaan.
Zo is anoniem klagen over een oneerlijke praktijk niet mogelijk voor de individuele boer. Primaire producenten vrezen
dat de supermarkten hen zullen afstraffen als ze een klacht indienen. Ook zijn er geen sancties voorhanden wanneer
oneerlijke praktijken niet naar tevredenheid van beide partijen opgelost worden.
´We zijn niet naïef; we willen echte vooruitgang´, zei Eurocommissaris Barnier vorige week in het Europees Parlement.
Belder wijst de Commissie op het feit dat het voorstel voor handhaving, de scheve machtsverhouding nog eens
aantoont. ´Het raamwerk voor handhaving rammelt; laat de Commissie openlijk toegeven dat het zo niet werkt´, aldus
Belder.
De Commissie bracht recent zelf een Groenboek uit over oneerlijke handelspraktijken. Op basis van een openbare
raadpleging zal de Commissie beslissen of ze wetgeving voorstelt. Belder wil ook weten wat de Commissie doet om
een representatieve response te krijgen bij de openbare raadpleging.
Tot 30 april is het mogelijk reacties of ervaringsverhalen inzake oneerlijke handelspraktijken naar de Euroepse
Commissie te sturen. Inzenders kunnen anoniem blijven als zij daar expliciet om verzoeken. Voor meer info:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/unfair-trading-practices/index_en.htm
---------------------------------------------------Hieronder de tekst van de vragen van Belder aan de Europese Commissie:
´Stakeholders vertegenwoordigd in het deskundigenplatform van het ´Forum op hoog niveau over een beter
functionerende voedselvoorzieningsketen´ bereikten consensus over beginselen inzake goede praktijken, maar werden
het niet eens over het raamwerk voor handhaving van die beginselen.
1. In haar brief van 20 juli 2012 aan het deskundigenplatform benadrukte de Commissie nog het cruciale belang van het
vinden van consensus over het raamwerk voor handhaving. Hoe beoordeelt de Commissie in dat licht het feit dat 8 van
de 11 deelnemende partijen hebben aangekondigd een raamwerk voor handhaving te gaan implementeren, terwijl er
geen overeenstemming is over de manier van handhaven? Een van de partijen die het raamwerk niet heeft kunnen
ondertekenen omdat ze voor haar belangrijke punten niet verwezenlijkt zag, is immers vertegenwoordiger van de
primaire producenten.
Denkt de Commissie dat oneerlijke handelspraktijken aangepakt kunnen worden tot tevredenheid van alle partijen,
terwijl over het raamwerk voor handhaving geen consensus mogelijk bleek?
2. De Commissie schrijft in haar Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken (31 januari 2013) dat de ´angst-factor´
een ´van de voornaamste punten is die moeten worden onderzocht bij de beoordeling of een handhavingsmechanisme
geschikt is´.
In het raamwerk voor handhaving (versie 25 januari) is een anonieme klacht slechts mogelijk voor geaggregeerde
klachten over een oneerlijke handelspraktijk of voor indviduele klachten over procesmatige zaken. Hoe beoordeelt de
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Commissie het feit dat in het raamwerk geen mogelijkheid is opgenomen om anoniem een individuele klacht in te
dienen over een oneerlijke handelspraktijk?
3. Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat in het raamwerk slechts is voorzien in een sanctie voor niet-nakoming van
procesmatige vereisten, maar niet is voorzien in een sanctie bij inhoudelijke schending van de beginselen inzake goede
praktijken?
4. Wat doet de Commissie eraan om een representatieve response te verkrijgen op de openbare raadpleging naar
aanleiding van het Groenboek?´
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EP durft niet te kiezen voor flexibeler landbouwbeleid
Datum: 13-03-2013
EP durft niet te kiezen voor flexibeler landbouwbeleid
Vandaag stemde het Europees Parlement ruim twee uur over het nieuwe landbouwbeleid.
Bas Belder (SGP) stelt in een eerste reactie met gemengde gevoelens te kijken naar de lijn die het Parlement volgde
voor vergroening. De drie vergroeningseisen die de Commissie voorstelde waren onwerkbaar en rigide. 'Gelukkig heeft
het Parlement daarvan een aantal scherpe kantjes afgehaald', aldus Belder.
Belder is echter teleurgesteld over het feit dat het Parlement geen flexibeler invulling van de vergroening wil. 'Ik had
graag gezien dat bijvoorbeeld precisielandbouw en weidegang ook beloond zouden worden als maatschappelijke
diensten', aldus Belder. In de landbouwcommissie was in januari nog brede steun voor het idee om ook andere
duurzame praktijken te certificeren voor vergroening.
De Commissie had al aangegeven dat zij de duurzaamheidscertificaten wel zag zitten. De voorwaarde zou zijn dat de
gecertificeerde dienst gelijkwaardig zou zijn aan de vergroeningseisen van de Commissie. 'Hopelijk zet de Raad in de
onderhandelingen sterk in op die flexibele variant van de vergroening, want de sector is gebaat bij maatwerk', aldus
Belder.
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GLB moet groene groei faciliteren en stimuleren
Datum: 11-03-2013
Integrale bijdrage debat
Mevrouw de Voorzitter, meneer de Commissaris, collega's,
Als we groene groei willen, moeten boeren speelruimte hebben om te ondernemen. Helaas waren de voorstellen van de
Europese Commissie een keurslijf.
De collega's in de landbouwcommissie hebben veel werk verzet, met resultaat. Waarvoor dank! Vergroening via een
certificaat biedt mijns inziens kansen: Denk aan precisielandbouw. Ik denk ook aan weidegang; ook díe
maatschappelijke dienst wordt hoog gewaardeerd door de burger.
De landbouwcommissie wil een duidelijk onderscheid tussen de basisbetaling en vergroeningspremie. Boeren zijn
gebaat bij die duidelijkheid.
Tot slot; er zit veel ondernemerschap en innovatiekracht in de agrarische sector. Het beleid dat we hier maken mag
geen lastenverzwaring zijn, maar moet groene groei faciliteren en stimuleren. Laten we dat in het oog houden bij de
stemming morgenmiddag.
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EP kiest voor onwerkbaar visserijbeleid
Datum: 06-02-2013
EP kiest voor onwerkbaar visserijbeleid
Woensdag 6 februari stemde het Europees Parlement over het nieuwe visserijbeleid. Bas Belder (SGP) stelt vast dat
het EP de plank misslaat door te kiezen voor een top-down benadering. ´Het is kwalijk dat het Parlement niet voor
werkbaar beleid kiest om dezelfde doelen te bereiken. Het opgelegde teruggooiverbod is onwerkbaar in de Noordzee
en zet de sector klem´, aldus Belder. Om die reden stemde Belder tegen het voorstel.
Het algehele verbod op teruggooi (discards) met rigide deadlines in de basisverordening, is een netelig punt voor de
Nederlandse sector. Het idee om in plaats daarvan een plan op maat te maken voor discardsvermindering per visserij in
de meerjarenplannen, werd verworpen (met 220 stemmen voor en 418 tegen).
De aanlandingsplicht voor de voor Nederland belangrijke visserij op schol en tong, gaat wat het Parlement betreft in per
1 januari 2016.
De kleine uitzondering van vijf procent op het algehele verbod, een uitzondering die de visserijcommissie in december
met ruime meerderheid had goedgekeurd, werd in de voltallige vergadering alsnog geschrapt.
Wel stemde het EP in met een uitzondering voor soorten die een hoge overlevingskans hebben na terugzetting in zee.
Belder is verontwaardigd over het feit dat veel parlementariërs niet open stonden voor rationele argumenten en de
consequenties daarvan. Zo gaf gisteren een fervente Britse voorstander van de algehele discardsban in het debat toe
dat het voor gemengde visserijen inderdaad heel moeilijk wordt om dit beleid te implementeren, maar blijft hij
tegelijkertijd vasthouden aan rigide deadlines. ´Waarom dan geen wetgeving op maat?´, aldus Belder. Belder diende
zelf reeds in juli voorstellen in de visserijcommissie in die pleitten voor maatwerk voor gemengde visserijen. Deze
werden echter aan de kant gelegd.
Verder wil het Parlement dat bestanden beheerd gaan worden boven niveau´s die een maximale duurzame opbrengst
(MSY) opleveren. De eurofractie SGP had graag gezien dat het MSY-niveau een doelwaarde zou zijn in plaats van een
limietwaarde. Het Parlement nam overigens in zijn standpunt op dat meerjarenplannen specifieke regelingen mogen
bevatten voor gemengde visserijen waarin geen verdere selectiviteit mogelijk is om het vangen van ´choke species´ (de
soort die anders de gemengde visserij stil zou leggen) te vermijden (zie amendement 107).
De rapporteur, de Duitse Sociaal-Democraat mevrouw Rodust, deed plenair nog een poging om de lidstaten te
verplichten om tien procent van de wateren in te richten als ´fish stock recovery areas´. Het Parlement stemde
weliswaar in met het idee van de herstelgebieden, maar stak er een stokje voor dat op EU-niveau vastgelegd zou
worden dat die gebieden maar liefst tien procent van de wateren moeten behelzen (amendement 253). ´Gelukkig zag
een meerderheid van de collega´s in dat het niet aan Brussel is om een dergelijke maatregel generalistisch op te
leggen, zeker niet in situaties waar de visbestanden er goed voor staan´, aldus Belder.
Regionalisering gold als een van de kernpunten van de huidige hervorming. ´Wij zijn groot voorstander van
regionalisering van het visserijbeheer´, aldus Belder. De Commissievoorstellen stelden op dat punt teleur. De
Commissie argumenteerde dat het bij Verdrag niet mogelijk was om bevoegdheden te delegeren aan regionale
organen. Het EP wil nu dat de uitwerking van het door Brussel gestelde kader gebeurt door samenwerkende groepen
lidstaten die met elkaar een visserij delen. De adviezen van Regionale Adviesraden, waarin ook stakeholders
vertegenwoordigd zijn, moeten in acht genomen worden. ´Ik hoop van harte dat die voorstellen leiden tot minder micro
management vanuit Brussel, maar helaas heeft het EP vandaag al weer een top-down beslissing genomen door het
algehele discardsverbod in de basisverordening op te willen nemen´, aldus Belder.
Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het Europees Parlement als medewetgever meebeslist over het
visserijbeleid. Nu het Parlement zijn positie bepaald heeft zullen de onderhandelingen met de Raad van start gaan. De
compromistekst die daaruit voortkomt zal later dit jaar aan het Parlement voorgelegd worden.
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Visserijbeleid niet gebaat bij zwart-wit denken
Datum: 05-02-2013
Straatsburg - Dinsdag 5 februari vond in het Europees Parlement een hevig debat plaats over het visserijbeleid. Morgen
wordt erover gestemd.
Bas Belder (SGP) pleitte voor rationaliteit in het debat. Het voorstel van de Europese Commissie met rigide deadlines is
onwerkbaar in een gemengde visserij zoals die in de Noordzee. Belder riep in zijn speech collega´s op om steun te
geven aan een zeer belangrijk amendement van de Europese Volkspartij met betrekking tot de discardsban. Dat
amendement zet in op vermindering van discards en wil dat vormgeven in de meerjarenbeheerplannen. Voor de visserij
in de Noordzee is het van cruciaal belang dat dit amendement wordt aangenomen. ‘Maatwerk is zoveel beter dan de
top-down benadering van de Commissie’, aldus Belder.
Hierbij de speech die Belder uitsprak in de minuut spreektijd die hij toebedeeld kreeg:
"Voorzitter, collega´s,
Het visserijbeleid moet ecologisch, economisch en sociaal duurzaam zijn. Morgen nemen we belangrijke beslissingen.
Hoe gaan we dat doen? Rationeel of emotioneel? Het debat over de discardsban is erg zwart-wit gevoerd. De
werkelijkheid is echter complexer. Zorgvuldigheid is belangrijk.
Ik heb over discards advies gevraagd bij Noorwegen. Zij zijn 25 jaar geleden gestart met discardsvermindering. Enkele
belangrijke lessen zijn:
1. Het kan alleen stap voor stap. De Noren zijn gestart met een discardsban voor slechts 1 soort.
2. Het is learning by doing.
3. De Noren zeggen: 100 procent reductie is niet mogelijk. Maatwerk en uitzonderingen zijn nodig, in het bijzonder voor
gemengde visserijen.
Het amendement van de EPP op artikel 15 is daarom zeer goed. Dit amendement doet recht aan de complexe
werkelijkheid. Maatwerk is namelijk alleen mogelijk via de meerjarenplannen. Ik steun dat amendement.
Collega´s, zorgvuldigheid is belangrijk. Wij zijn hier - nota bene - bezig met het maken van wetgeving! Laten we morgen
kiezen voor wetgeving die ambitieus én uitvoerbaar is."
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Rationaliteit zoek bij Europees
visserijbeleid

10-01-2013

Opiniebijdrage gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad van 24 december 2012
De Europese Unie werkt aan een nieuw visserijbeleid met een verbod op het teruggooien
van bijvangst in zee. Daarbij verliezen de Europese beleidsmakers de werkelijkheid uit het
oog, stellen Bas Belder en Christine van Dijk.
De visserijcommissie in het Europees Parlement stemde vorige week over een nieuw visserijbeleid.
Gelet op de visie van de visserijcommissie op het teruggooiverbod ziet de huidige stand van zaken
er niet rooskleurig uit voor de Nederlandse visserijsector. Het teruggooiverbod houdt een
aanlandingsverplichting in voor alle gevangen vis, terwijl tot op heden bijvoorbeeld de ondermaatse
(kleine, onvolwassen) vis terugging in zee.
De meningsverschillen in de visserijcommissie liepen de afgelopen maanden hoog op. Het debat
werd emotioneel in plaats van rationeel gevoerd. Ondanks dat de visserijsector een handreiking
deed door met een ambitieus plan te komen voor vermindering van de ongewenste bijvangst, hield
de visserijcommissie vast aan het opnemen van rigide deadlines voor een algeheel
teruggooiverbod (”discardsban”) in de basisverordening. Een top-downbenadering die al ingezet
was in het voorstel van de Europese Commissie en die geen oog heeft voor de kenmerken van
bijvoorbeeld een gemengde visserij zoals die in de Noordzee.
Het zou beter zijn dat de sector de schaarse tijd en middelen kan blijven inzetten voor de verdere
ontwikkeling van selectievere vistuigen zodat er steeds minder ongewenste bijvangst in het net
terechtkomt, in plaats van alle middelen te moeten steken in het aan land brengen van de bijvangst
die veelal niet voor menselijke consumptie gebruikt mag worden. De sector is bereid om vergaande
doelstellingen na te streven voor reductie die vastgelegd zouden kunnen worden in de
meerjarenplannen. De amendementen die de SGP daartoe indiende, vervielen jammer genoeg bij
de stemming door de aanvaarding van een tegengestelde compromistekst.
In een eerder debat werd toegegeven dat teruggooivermindering via de meerjarenbeheerplannen
meer maatwerk zou opleveren. Voorstanders van een totaalverbod op teruggooi wilden dat echter
toch in de basisverordening opnemen. Het argument was dat de route via de meerjarenplannen te
onzeker zou zijn omdat de besluitvorming over meerjarenplannen vastgelopen is.
De relatie tussen het Europees Parlement en de Europese Raad is inderdaad moeizaam als het
gaat om het beslissen over de meerjarenplannen, maar dan moet dát probleem –linksom of
rechtsom– opgelost worden. Het is oneigenlijk om dan maar te rigide deadlines, die geen recht
doen aan de complexiteit van de zaak, in de basisverordening te zetten.
Voedselketen in zee
De visserijcommissie nam nog wel een aantal uitzonderingen aan op het teruggooiverbod. Zo geldt
het verbod niet voor soorten die bij teruggooi een hoge overlevingskans hebben. Zeer terecht dat
die soorten terug mogen naar zee, waar de kleintjes de kans krijgen om tot volwassen vissen uit te
groeien. Een andere zaak die het oorspronkelijke commissievoorstel meer toesnijdt op de realiteit is
een ”de-minimisregel” waarbij 5 procent van de ongewenste bijvangst nog wel teruggezet kan
worden.
Wellicht is het een idee dat er alsnog ook een uitzondering komt voor vissoorten die een bewezen
nuttige functie vervullen in de voedselketen in zee, nadat ze teruggegooid zijn en dat niet
overleven. Dode dieren en planten zijn van nut in het ecosysteem zelf wanneer ze omgezet worden
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in voedingsstoffen. Wat is de meerwaarde van het aanlanden van deze vissen om ze te moeten
laten vermalen tot katten- of hondenvoer terwijl ze in de zee ook tot voedsel dienen?
Uiteindelijk stemden er 13 van de 25 visserijcommissieleden in met de voorstellen. Deze krappe
meerderheid geeft het omstreden karakter van de plannen aan. De plenaire stemming zal naar
verwachting begin 2013 plaatsvinden. Hopelijk krijgt de ratio bij de plenaire stemming alsnog de
overhand.
Dubbelhartig
De dubbelhartigheid van sommige spelers in de EU is stuitend. We doelen dan specifiek op de
afwijzende houding van menigeen in Europa tegenover de pulskor. Met de pulskor ligt na heel veel
uren onderzoek en ontwikkeling een vistuig klaar dat de ongewenste bijvangst vermindert. Het is
onverteerbaar dat men vanuit Europa een teruggooiverbod wil opleggen, terwijl men op hetzelfde
moment op de rem gaat staan bij de volledige toelating van een vistuig waarmee selectiever gevist
kan worden.
De auteurs zijn respectievelijk lid en beleidsmedewerker van de SGP-Eurofractie
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Gelijke rechten Nederlandse vissers in België
Datum: 19-10-2012
Brussel, 19 oktober 2012 - De Europese Commissie wil dat België voor het eind van dit jaar zijn wetgeving inzake
toegang tot het Europees Visserijfonds aanpast. De Europese Commissie liet europarlementariër Bas Belder (SGP) dit
schriftelijk weten naar aanleiding van diens vragen over discriminatie van Nederlandse vissers in België. Het gaat om
het schrappen van een extra voorwaarde die nadelig is voor vissers van Nederlandse origine die hun bedrijf in België
gevestigd hebben.
Het Europees Visserijfonds is onder meer bedoeld om verdere verduurzaming van de visserijsector te bevorderen.
Visserijbedrijven kunnen normaliter een projectaanvraag indienen via de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd. België
bepaalde echter in een aanvullende voorwaarde dat het niet voldoende is dat de aanvrager bedrijfsmatig in België
gevestigd is, maar dat de aanvrager ook als privépersoon Belgisch rijksinwoner moet zijn. Nadat betrokkenen bij de
eurofractie SGP aangaven hierdoor benadeeld te worden bij de toegang tot het Europees Visserijfonds, kaartte Belder
met succes de kwestie bij de Europese Commissie aan.
De Europese Commissie tikte België op de vingers met een zogenoemde pilotbrief. ´Het stemt tot tevredenheid dat de
Commissie haar taak als hoedster van de verdragen serieus heeft genomen en een dergelijke verstoring van het gelijke
speelveld aanpakt´, aldus Belder.
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´Zet vissers niet klem met onuitvoerbaar beleid´
Datum: 13-09-2012
Straatsburg – In het debat over de hervorming van het visserijbeleid, benadrukte Bas Belder dat er geen onuitvoerbare
regels in de wetstekst mogen komen. Dit lijkt een logisch principe, maar het gevaar op onuitvoerbaar beleid bestaat met
betrekking tot de discardsban. Het uitbannen van ongewenste bijvangsten is onmogelijk in een gemengde visserij zoals
die in de Noordzee.
In het overkoepelende rapport (van Dhr. Salavrakos) wordt weliswaar erkend dat de discardsban voor gemengde
visserijen problematisch is, maar het is onwaarschijnlijk dat daarvoor in de wetstekst een praktische oplossing komt.
Commissaris Damanaki wil voortvarend te werk gaan en meent dat voor de problemen wel een oplossing komt als er
eerst maar deadlines gesteld worden. ´Het is onjuist om de vissers klem te zetten met dergelijk onuitvoerbaar beleid´,
zo stelde Belder woensdagavond in het debat.
In juli diende Belder amendementen in waarin hij vraagt om in de basisverordening daadwerkelijk onderscheid te maken
tussen ‘single species fisheries’ en gemengde visserijen, als het gaat om de discardsban. In gemengde visserijen moet
ingezet worden op reductie van discards, in plaats van verplaatsing van de ongewenste bijvangst naar de wal.
Realistische en tegelijkertijd haalbare doelstellingen voor reductie kunnen wat Belder betreft in meerjarenplannen
vastgelegd worden. ‘Er staat een innovatieve sector klaar die alles wil doen wat mogelijk is om ongewenste bijvangsten
te minimaliseren’.
Op dit moment zijn de rapporteur en schaduwrapporteurs bezig om compromisamendementen te maken uit de ruim
2500 amendementen die zijn ingediend op de basisverordening. Het is de bedoeling dat er in oktober in de
visserijcommissie gestemd wordt over de basisverordening.
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Kwekersvrijstelling belangrijk
Datum: 10-05-2012
Het debat ging over octrooieerbaarheid van wezenlijk biologische processen. Het EP riep in een resolutie op het verbod
op het octrooieren van planten- en dierenrassen strikt te interpreteren en handhaven. Ook sprak de resolutie over het
belang van een kwekersvrijstelling in het octrooirecht (deze vrijstelling zit wel in het kwekersrecht).
Hieronder de bijdrage van Belder aan het debat:
"Het kwekersrecht met zijn kwekersvrijstelling garandeert bescherming én onafhankelijkheid voor kwekers. Iedere
kweker kan een ras vrijelijk gebruiken voor de ontwikkeling van een níeuw ras (beperkte kwekersvrijstelling) en mag zijn
nieuwe ras ook vrijelijk op de markt brengen (brede kwekersvrijstelling).
Het is noodzakelijk óók in het octrooirecht een dergelijke kwekersvrijstelling op te nemen. Het blijkt namelijk dat er
indirect zelfs rassen geoctrooieerd worden; bijvoorbeeld door een octrooi op een eigenschap. Tussen haakjes, een
dergelijke exclusieve claim op Gods schepping wijs ik ook om principiële redenen af.
Mijn eerste vraag aan de Commissaris: is er zicht op een herziening van de bio-octrooirichtlijn?
Mijn laatste vraag gaat over de verordening inzake eenheidsoctrooi. De commissie van advies, ITRE, adviseerde aan
de leidende commissie JURI, om een beperkte kwekersvrijstelling in de verordening op te nemen. Amendementen
daartoe, van gewaardeerde collega mevrouw De Lange, werden helaas niet in JURI aangenomen. Hoe kijkt de
Commissie aan tegen een beperkte kwekersvrijstelling in de verordening inzake samenwerking bij
eenheidsoctrooibescherming?"
Aangezien Commissaris Barnier vervangen werd door Commissaris De Gucht bleven concrete antwoorden op de
gestelde vragen vooralsnog uit.
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Werkbezoek glastuinbouw
Datum: 10-05-2012
Vrijdag 27 april bracht de SGP eurofractie een werkbezoek aan de glastuinbouwsector. De innovatiekracht van de
sector maakte grote indruk. ´De glastuinbouwsector zoals we die in Nederland hebben, mag met recht een topsector
genoemd worden´, aldus Bas Belder.
Er werd een kijkje genomen bij rozenkwekerij Steejo in Bergschenhoek waar rozen voor het hogere marktsegment op
duurzame wijze gekweekt worden. Onder leiding van Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, werd
doorgesproken over onder meer de gewasbeschermingswetgeving. Het probleem is o.a. dat er geen ´eigenaar´ is met
een belang om algemeen verkrijgbare middelen door een kostbare toelatingsprocedure op EU niveau te loodsen (in
tegenstelling tot middelen die door chemieconcerns zelf ontwikkeld zijn). Een punt van aandacht dat de eurofractie mee
naar huis heeft genomen met het oog op wetgevingsontwikkelingen.
Een tweede onderdeel vormde het bezoek aan het project ´Kas als energiebron´, dat door Wageningen UR geleid
wordt. Door innovatieve technieken kan warmte nog beter vastgehouden en benut worden dan in de huidige systemen.
Echter op dit moment zijn de investeringskosten nog te hoog. ´Hoe je het ook wendt of keert, dan stuit je toch weer de
waardeverdeling in de keten, waarin het moeilijk is om duurzaamheid vergoed te krijgen´, aldus Belder. Als de telers
namelijk 3 cent meer zouden krijgen voor een kilo tomaten op een dergelijke energiezuinige wijze geproduceerd, zou de
investering uit kunnen, zo merkte Sjaak Bakker van Wageningen UR op.
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Waardeverdeling in keten
Datum: 20-01-2012
Bijdrage aan het debat
Meneer de Voorzitter,
De waardeverdeling in de voedselvoorzieningsketen is verre van eerlijk. Het verslag van collega Bové en de
mondelinge vragen leggen de vinger op de zere plek; de primaire producent zit klem tussen sterk geconcentreerde
grondstoffenleveranciers en machtige afnemers. Hogere inputkosten kunnen door de primaire producent niet vertaald
worden in hogere outputprijzen.
Primaire producenten blijken een uiterst kwetsbare groep als het gaat om de waardeverdeling in de keten en daarom
moeten zij juist wél ruimte hebben zich samen sterk te maken.
Kan de Commissie verduidelijken hoeveel ruimte de wetgeving op dit moment biedt specifiek voor het maken van
afspraken om de kosten voor duurzaamheidsinitiatieven terug te verdienen? En de ruimte voor zelfregulering? Welke
maatregelen voorziet de Commissie om ongewenste machtsposities van afnemers aan te pakken?
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Vragen over vergroeningsmaatregelen GLB
Datum: 05-12-2011
In het Europees Parlement is het debat over de Commissievoorstellen voor hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid volop gaande. De SGP eurofractie heeft de Commissie vandaag
schriftelijke vragen gesteld over gevolgen van de vergroeningsmaatregelen.
De 3 vergroenende diensten die de Commissie verplicht wil stellen, zijn onvoldoende toegesneden op de Nederlandse
sector. "Er is potentieel en wilskracht binnen de agrarische sector om aanvullende diensten te leveren tegen een
passende vergoeding, maar het verplicht moeten leveren van diensten die niet op de Nederlandse situatie zijn
toegesneden, schiet ieder doel voorbij", aldus Bas Belder (SGP).
De vragen die Belder vandaag heeft gesteld gaan specifiek over de financiële implicaties van de
vergroeningsmaatregelen. De Commissie stelt dat 30% van de betalingen gekoppeld wordt aan de extra diensten. "Als
een boer echter besluit de aanvullende diensten niet of slechts deels te leveren, blijkt hij meer dan 30% gekort te
kunnen worden op de directe betaling. Ik vind het niet correct dat het percentage op het moment dat een boer geen
extra diensten levert opeens hoger uitvalt dan het percentage waar de Commissie steeds over spreekt in verband met
de vergroening", aldus Belder.
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Verplichte vergroening is lastenverzwaring
Datum: 18-10-2011
Het landbouwbeleid gaat op de schop, maar het lijkt alsof de Europese Commissie bij het maken van haar voorstellen
onvoldoende helder had waar de grootste uitdaging voor de sector ligt. “Wat een zetje in de rug had kunnen zijn voor de
sector, wordt een lastenverzwaring “, aldus Bas Belder (SGP).
Steeds meer voedsel is namelijk nodig om de groeiende wereldbevolking te voeden, terwijl die hoeveelheid met steeds
minder grondstoffen en energie geproduceerd moet worden. Om die uitdaging het hoofd te bieden, zou het nieuwe
beleid moeten inzetten op duurzame groei.
Echter, het voorstel dat de Commissie vorige week presenteerde, gaat volgens Belder resulteren in ‘vergroening van de
status quo’. “Gezien de volatiliteit van prijzen en andere factoren die de sector hard kunnen raken, betekent stilstand op
den duur wellicht zelfs achteruitgang.”
De kritiek van Belder richt zich met name op de vergroeningscomponent in het voorstel. De Commissie wil dat boeren
de volgende drie extra diensten gaan uitvoeren:
1.
gewasdiversificatie (op oppervlakte groter dan 3 hectare moeten minimaal 3 verschillende gewassen verbouwd
worden, tenzij de grond in gebruik is als grasland e.d.);
2.
onderhouden van permanent grasland;
3.
7% van de oppervlakte inrichten als ecologisch focusgebied (in de vorm van braaklegging, bufferzones,
bebossing, etc)
“De vergroenende diensten die de Commissie voorstelt hebben vooral een ecologische inslag, terwijl er ook
maatregelen te bedenken zijn die zowel ecologisch als economisch effect sorteren en daarmee dus aanzetten tot
groene groei. Denk bijvoorbeeld aan duurzame mestverwerking, energie-efficiëntie of precisielandbouw”, aldus Belder.
De Commissie stelt voor dat 30% van de rechtstreekse betaling alleen wordt uitbetaald als de agrariër aan de door haar
voorgestelde drie extra voorwaarden voldoet (bovenop de cross-compliance voorwaarden die blijven gelden voor de
basistoeslag).
Belder is er niet over te spreken dat de Commissie de extra vergroenende diensten verplicht wil stellen. “Het is goed om
extra inspanningen te vergoeden, maar de levering van buitengewone diensten dient wel optioneel te zijn. Door
verplichtstelling ervan, worden boeren die er voor kiezen om géén extra diensten uit te voeren, door de Commissie
aangemerkt als overtreders die gesanctioneerd moeten worden. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.”
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Steun voor duurzame innovaties op boerenerf
Datum: 07-10-2011
Deze week werd het proefproject ‘Closing mineral cycles’ in de begrotingscommissie van het Europees Parlement
aangenomen. Bas Belder was mede-indiener van het voorstel. Het voorstel vraagt om steun voor ‘on-farm’ duurzame
innovaties , bijvoorbeeld het omzetten van mest in energie.
Dergelijke innovatieve ontwikkelingen leveren een win-win situatie op voor zowel de agrarische sector als het milieu.
Het voorstel werd eerder dit jaar al positief beoordeeld door de Europese Commissie. Nu het voorstel door de
begrotingscommissie is aangenomen, is het zo goed als zeker dat ook het voltallig Europees Parlement er de komende
maand mee in zal stemmen. Een totaalbedrag van 1 miljoen euro komt dan in 2012 beschikbaar voor duurzame
innovatieve projecten op het boerenerf.
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Krachtig GLB nodig voor waarborging voedselzekerheid
Datum: 24-06-2011
Het Europees Parlement (EP) aanvaardde vandaag het Dess-rapport over de hervorming van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB). De eurofractie SGP gaf eveneens haar stem aan dit rapport.
In een schriftelijke verklaring stelde Belder: `Een krachtig GLB met bijbehorende middelen is nodig om de
voedselzekerheid te waarborgen. Dit verslag laat zien dat daar draagvlak voor is onder de volksvertegenwoordigers en
daarmee ook onder de EU-burger.
Wat betreft de opbouw van de directe betalingen: ik sta volledig achter het behoud van de basispremie. De Europese
voedselproductie voldoet namelijk aan hoge eisen die veel kosten meebrengen voor boeren, maar via de markt wordt
daar onvoldoende voor betaald.
Als ´top-ups´ op de basispremie worden door Commissie en EP vergroenende diensten tegen betaling, voorgesteld. Ik
benadruk dat deze onder geen beding een verzwaring van de regeldruk mogen opleveren, maar juist kansen dienen te
bieden. Verrichting van deze diensten zal daarom op vrijwillige basis moeten zijn. In het verslag klinkt door dat ook het
EP tegen de door de Commissie voorgestelde verplichting van´top-ups´ is. Ik dring er op aan dat bij samenstelling van
een lijst met opties voor vergroenende diensten, gezocht wordt naar projecten die een win-win situatie opleveren voor
milieu én boer, leidend tot verdere innovatie en duurzame groei. Een voorbeeld daarvan is de omzetting van mest in
energie. Met klem benadruk ik dat bovenstaande voorstellen alleen dan gerealiseerd kunnen worden als het budget
voor landbouw verhoogd wordt.´
Verder is Belder er bijzonder content mee dat in het verslag van het EP wordt ingegaan op de positie van de primaire
producent in de keten. Er zijn stappen nodig om ervoor te zorgen dat de boer daadwerkelijk een betere prijs voor zijn
product gaat krijgen. Ook wordt in het verslag terecht gewezen op het internationaal handelsbeleid. Dat kan namelijk
niet los gezien worden van het landbouwbeleid. Consistentie is nodig.
Naar verwachting zal de Europese Commissie in oktober komen met gedetailleerdere voorstellen voor de hervorming.
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Tuinders verdienen volledige inzet op Top EU-Rusland
Datum: 09-06-2011
Het Europees Parlement gaf gisteravond in een debat met eurocommissaris Füle een boodschappenlijstje mee voor de
Top EU-Rusland van eind deze week in Nizjnij Novgorod. "Een urgent onderwerp dat hoog op de agenda moet prijken,
is het zeer schadelijke en buitenproportionele importverbod op Europese groente door Rusland", stelde
europarlementariër Bas Belder (SGP). Veel collega´s vielen hem daarin bij.
Belder onderstreepte tegenover eurocommissaris Füle hoe zwaar de Nederlandse groentesector door de Russische
preventieve maatregel contra de EHEC-epidemie is getroffen. Want de exportwaarde van Nederlandse groenten naar
Rusland bedraagt immers jaarlijks 150 miljoen euro.
"U kunt begrijpen welke verwachtingen de groentetelers in mijn land van de EU-delegatie in Nizjnij Novgorod koesteren:
een volledige inzet! De tuinbouwsector verdient een opheffing van het Russische importverbod", aldus Belder.
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Schol in Straatsburg
Datum: 12-05-2011
De meizitting in Straatsburg (9 t/m 12) begint goed. Meteen spreektijd. Over de crisis in de visserijsector vanwege de
hoge olieprijzen. M´n beleidsmedewerker informeert onderweg dat ik deze maandagmiddag kort na vijven het woord
krijg. Een korte, krachtige speech ligt klaar. Onze inzet: de heffingsvrije import van platvis in Europa moet stoppen!
Vanwaar dit voorstel? Wel, uit de ingediende resoluties blijkt dat de politieke fracties zich vooral concentreren op
nationale financiële compensatie voor de drastisch gestegen energiekosten voor de vissers. Leuk idee, maar trekt Den
Haag vervolgens ook daadwerkelijk de portemonnee? Voor het overige laten zij het initiatief tot soelaas voor de sector
over aan eurocommissaris Damanaki.
Punt is dat de vissers niet alleen kampen met de brandstofprijzen. Tel daarbij nog eens een historisch lage visprijs op!
Dat geldt met name voor de schol. Maak bijvoorbeeld eens een praatje in Urk...
Ter ontkrachting van het verwijt van puur nationaal belang: Frankrijk, België, Engeland en Denemarken zitten in
dezelfde ´boot´.
Ter toelichting op ons specifiek crisisvoorstel: onvoldoende schol op de Europese markt leidde enkele jaren geleden tot
heffingsvrije import van goedkope alternatieven en deze situatie duurt voort terwijl inmiddels het Europese scholaanbod
volledig hersteld is. Met als triest gevolg: verse schol wordt ver beneden de kostprijs verkocht of zelfs doorgedraaid op
de veiling.
Om visserman, visverwerker en vishandelaar aan ´boord´ te houden, is Europese actie dringend noodzakelijk.
Herziening van een achterhaalde maatregel ligt, kortom, voor de hand. Daarenboven onthoud je zo ook de consument
niet deze kwaliteitsvis in het winkelassortiment!
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Stop heffingsvrije import platvisfilet!
Datum: 10-05-2011
MdV,
De situatie is zéér ernstig. De brandstofprijs is hoog. De prijs voor vis is laag. Historisch laag.
Collega’s, ik vraag jullie aandacht voor de visserij op schol. De visserij op schol is belangrijk voor Nederland. Maar ook
voor Frankrijk, België, Engeland en Denemarken.
Een paar jaar geleden was er onvoldoende schol. Om die reden….ik herhaal: om die reden…werd heffingsvrije import
van andere platvis toegestaan. Goedkope alternatieven. Minder lekker ook, maar dat terzijde
Vandaag is er voldoende schol. De heffingsvrije import van goedkope platvisfilet gaat echter door. Het gevolg: de verse
schol wordt verkocht ver beneden de kostprijs...of wordt doorgedraaid op de veiling.
De heffingsvrije import van platvisfilet moet stoppen. Niet alleen de visserman wil dat; ook de verwerkers en de handel
willen dat. Waarom? Het voortbestaan van de visserman is essentieel voor de handelaar. Anders heeft de handel in de
toekomst geen schol meer in zijn assortiment.
Collega’s, concréte maatregelen zijn nodig. Een crisis vraagt om daadkracht.
Ik roep jullie op vóór deze maatregel te stemmen.
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Deel Nederlandse vissers uitgesloten van Europese Visserijsubsidie
Datum: 26-04-2011
Vorige week heeft Belder een schriftelijke vraag aan de Europese Commissie gesteld over subsidie uit het Europees
Visserij Fonds (EVF) voor Nederlandse vissers die onder Belgische vlag varen. Een betrokkene kaartte een tijdje
geleden bij de eurofractie aan dat door een extra voorwaarde die België stelt, een aantal van deze Nederlandse vissers
wordt benadeeld.
Van de bijna 90 schepen die de Belgische vissersvloot telt, zijn er 30 in Nederlandse handen. Door een artikel in de
Belgische wetgeving hebben deze vissers als zij zelf de aanvraag indienen, geen toegang tot de subsidie uit het
Europees Visserij Fonds.
Het is een lidstaat niet verboden om aanvullende eisen ten aanzien van de subsidie te stellen; de lidstaat betaalt zelf
ook een deel van de subsidie. Echter, het is maar zeer de vraag of een lidstaat een aantal vissers behorend tot de
eigen vloot al bij voorbaat van de subsidie mag uitsluiten, op grond van rijksinwonerschap. Alle visserijbedrijven in
België dragen bij aan de Belgische economie (denk aan aanvoer van vis op de afslag en de aanschaf van dieselolie
e.d.). Ook betalen alle vissers onder Belgische vlag belasting aan België.
Het bedrag dat de EU aan een lidstaat beschikbaar stelt uit het Europees Visserij Fonds is onder andere berekend op
basis van de omvang van de visserijsector in de lidstaat.
Belder heeft de volgende vragen aan de Commissie gesteld:
‘Is de Commissie er van op de hoogte dat Nederlandse vissers die onder Belgische vlag varen en dus hun bedrijf in
België gevestigd hebben, maar geen Belgisch rijksinwoner zijn, worden uitgesloten van FIVA/EVF-subsidie? Door
voornamelijk (het op 27 juni 2003 toegevoegde en op 19 januari 2006 gewijzigde) artikel 3ter van het Ministerieel
Besluit van 14 juli 1998 betreffende de steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en de
aquicultuursector, hebben de voornoemde vissers wanneer zij als natuurlijke persoon of in de hoedanigheid van
werkende vennoot-bedrijfsleider van de rechtspersoon een subsidieaanvraag indienen, geen toegang tot het door de
lidstaat gefinancierde gedeelte van de subsidie en dientengevolge ook geen toegang tot het deel van de subsidie uit het
EVF. Hoe verhoudt zich volgens de Commissie het genoemde artikel 3ter, dat rijksinwonerschap van de aanvrager eist,
met criterium A.8 van de op 8 juli 2009 door het Comité van Toezicht goedgekeurde criteria voor de beoordeling van
initiatieven en projecten ter uitvoering van het Belgische OP-EVF? In criterium A.8 wordt nl. gesteld dat
´vissersvaartuigen dienen te varen onder Belgische vlag en dienen voldaan te hebben aan de economische band met
de kustregio gedurende de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de indieningsdatum van het project´ om in aanmerking te
komen voor betoelaging uit het EVF.
Is de Commissie met mij van mening dat gezien de economische band die de bedrijven aantoonbaar hebben met
België door o.a. verkoop van de vangst, inkoop van visserijbenodigdheden waaronder brandstof, het opleiden van
stagiaires van de Belgische visserijschool; gezien het feit dat de vissers zowel bedrijfsmatig als privé (dit laatste via het
formulier ‘aangifte in de belasting van niet-inwoners’) belastingplichtig zijn in België; alsook gezien de beginselen van de
interne markt; de eis van rijksinwonerschap van de lidstaat geen gerechtvaardigd criterium is om voor de FIVA/EVFsubsidie in aanmerking te komen ofwel er van uitgesloten te worden?
Is de Commissie met mij van mening dat door de aanvullende eis inzake rijksinwonerschap, rechtsongelijkheid bestaat
waardoor Nederlandse vissers die deel uitmaken van de Belgische vloot, ernstig benadeeld worden? Is de Commissie
bereid er voor zorg te dragen dat visserijbedrijven in de lidstaat in kwestie een non-discriminatoire toegang krijgen tot de
FIVA/EVF-subsidie?’
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Werkbezoek melkveehouderij
Datum: 18-01-2011
Vrijdag 14 januari brachten Bas Belder en zijn beleidsmedewerkers een bezoek aan melkveehouderij Van Laar in
Rhenen. Uitvoerig sprak de Eurofractie SGP met LTO, de melkveehouder en de plaatselijke SGP over onder meer
Natura 2000, het zuivelpakket en het GLB.
Natura 2000
Burgemeester Van Oostrum kwam kennismaken en gaf aan dat Natura 2000 voor de boeren in Rhenen veel problemen
oplevert. Doordat de gebieden versnipperd zijn, zijn er ook veel zgn. ‘randen’ waar de agrariërs rekening mee dienen te
houden. Belder: ‘In ons kleine land legt Natura 2000 een onevenredig zware druk op de agrarische sector.’
Kansen voor groei
Melkveehouder Van Laar lichtte de bedrijfsprocessen toe en blikte vooruit op de tijd na 2015, waarin het melkquotum de
productie niet meer zal beperken. Albert Jan Maat (voorzitter LTO) en Siem Jan Schenk (voorzitter LTO melkveesector)
zien na afschaffing van het quotum groeimogelijkheden voor de Nederlandse melkveesector, die op de exportmarkt
haar aandeel verder zal kunnen vergroten. In de huidige situatie wordt het Europees quotum niet volgemolken en de
hogere zuivelbehoefte van bijvoorbeeld China opgevuld door een exporteur als Nieuw-Zeeland.
Innovatie en overgangsperiode van belang
LTO benadrukte dat de innovatief sterke agrarische sector die wij in Nederland rijk zijn, gebaat is bij een GLB dat
innovatie bevordert. Jaap Haanstra (voorzitter LTO akkerbouwsector) wees in het kader van de hervormingen ook op
het belang van een ruime overgangstermijn bij het overstappen naar een vast bedrag per hectare, de zgn. flat rate.
Voor bijvoorbeeld zetmeelaardappeltelers zal de klap van de verlaging van de steun anders hard aankomen.
Belder: ‘Wij onderschrijven het belang van een goede overgangsperiode bij de hervorming alsmede het belang van
innovatie en het optimaal benutten van budget daarvoor. Nederland moet zich de kaas niet van het brood laten eten wat
dat betreft!’
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Europese Unie gaat onderzoek doen naar kosten voor boeren
Datum: 30-09-2010
De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een onderzoek naar kosten voor
boeren in de Europese Unie (EU). Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, had daarom gevraagd in het
kader van de EU-begroting voor 2011. Het onderzoek richt zich op de kosten die samenhangen met de eisen voor
milieu, dierenwelzijn en gezondheid.
Belder acht het noodzakelijk dat beleidsmakers meer inzicht krijgen in de kosten die de EU-standaarden vergen van
Europese boeren. Dit is van groot belang voor de besluitvorming over het Europese landbouwbeleid voor de nieuwe
periode die begint in 2013. Hij vindt dat boeren beloond moeten worden voor de kwaliteit en de maatschappelijke
diensten die ze leveren. Daarom moet het onderzoek duidelijkheid verschaffen over de reële productiekosten van deze
diensten en standaarden en welk prijskaartje daaraan hangt voor de boeren, de samenleving en de consument.
Dit onderzoek in de vorm van een proefproject staat al op de rol in Brussel sinds 2009, destijds aangevraagd door VVDcollega Mulder, maar er is nog geen uitvoering aan gegeven. Op initiatief van Belder vraagt de begrotingscommissie de
Europese Commissie dit onderzoek daadwerkelijk te gaan uitvoeren.
Naar verwachting zal het voltallige Europees Parlement in oktober instemmen met het pakket aan voorstellen dat de
begrotingscommissie vanmorgen aannam.

30

Landbouwbeleid na 2013 - debat over verslag Lyon
Datum: 08-07-2010
Schriftelijke bijdrage van Bas Belder over de toekomst gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013.
Het initiatiefverslag van collega Lyon is een belangrijk verslag. De Europese Commissie weet nu wat de positie van het
Europees Parlement is op dit dossier en zal daar bij het doen van nieuwe voorstellen terdege rekening mee hebben te
houden.
Wat mijn partij betreft is er ook na 2013 een GLB. De landbouw is van belang voor de burger. Voedselzekerheid,
landschap, milieu, dierenwelzijn, klimaat, enz. zijn waarden waar de landbouw in grote mate aan bijdraagt.
Bij een stevig beleid horen voldoende financiële middelen. Er zijn reeds genoemde (nieuwe) uitdagingen. De Unie telt
meer lidstaten. Ik ben het daarom eens met het verslag dat vraagt om een vergelijkbaar bedrag voor landbouw in de
begroting na 2013.
Hervormingen zijn evenwel nodig. In de eerste plaats moet het eenvoudiger, met minder administratieve rompslomp.
Ook zal er een omslag gemaakt moeten worden van een model waarbij niet alle boeren ondersteuning kregen, naar
een model waarbij de toeslag gebaseerd is op areaal. Van groot belang is een zorgvuldige overgangstermijn.
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Eerlijk concurreren met importvis
Datum: 08-07-2010
Schriftelijke bijdrage van Bas Belder over invoer visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de
hervorming van het GVB.
Het verslag van collega Cadec komt op een goed moment. Het komt na de consultaties over het groenboek over de
hervorming van het GVB en nog ruim voor de nieuwe voorstellen voor wetgeving van de Europese Commissie.
De importen van viskweekproducten zijn enorm toegenomen. En dat is ook nodig. De consumptie van vis neemt nog
altijd toe in Europa. En in die toegenomen vraag kan niet afdoende worden voorzien door de vangst van meer wilde vis
of ook door Europese viskweek.
Het is echter van groot belang dat deze invoer voldoet aan dezelfde eisen als waaraan Europese visproducten moeten
voldoen. En dat kunnen we niet beperken tot voedselveiligheid alleen. Ook milieu en sociale omstandigheden moeten
wat mij betreft worden meegenomen.
Importen zijn nodig. Ik wil geen verkapt protectionisme. Maar we moeten wel oneerlijke concurrentie voorkomen. Grote
hoeveelheden goedkope importvis vormen nu een bedreiging voor de Europese productie, voor zowel visserij als
viskweek. Daarom stem ik voor dit initiatiefverslag.
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Belder vraagt Europese Unie naar kosten voor boeren
Datum: 16-06-2010
Bas Belder, lid Europees Parlement namens de SGP, vraagt om een onderzoek naar kosten voor Europese boeren die
samenhangen met de eisen voor milieu, dierenwelzijn en gezondheid.
Hij acht het noodzakelijk dat beleidsmakers meer inzicht krijgen in de kosten die de EU-standaarden vergen van
Europese boeren. Dit is van groot belang voor de besluitvorming over het Europese landbouwbeleid voor de nieuwe
periode die begint in 2013. Belder vindt dat boeren beloond moeten worden voor de kwaliteit en de maatschappelijke
diensten die ze leveren. Daarom moet het onderzoek duidelijkheid verschaffen over de reële productiekosten van deze
diensten en standaarden en welk prijskaartje daaraan hangt voor de boeren, de samenleving en de consument.
Dit onderzoek in de vorm van een proefproject staat al op de rol in Brussel sinds 2009, destijds aangevraagd door VVDcollega Mulder, maar er is nog geen uitvoering aan gegeven. Samen met de liberale fractie vraagt Belder de Europese
Commissie dit onderzoek daadwerkelijk te gaan uitvoeren.
Deze week zendt het Europees Parlement het voorstel naar de Europese Commissie. Die zal haar reactie op het
proefproject geven waarna in het najaar tijdens de begrotingsprocedure zal blijken of het op voldoende steun kan
rekenen.
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Nieuw landbouwbeleid 2013
Datum: 28-05-2010
Voor degenen die het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie volgen, wordt het in elk geval
niet snel saai. Het GLB staat permanent in de steigers. Nog niet zolang geleden schreven we over de afronding van de
‘Health Check’, de tussentijdse bijstelling van het huidige beleid dat loopt tot 2013. De voorstellen van de Europese
Commissie (EC) leverden in het Europees Parlement (EP) vele honderden amendementen op.
Budget
Nu spreken we al weer over de volgende hervormingsronde waarmee het beleid van na 2013 wordt vormgegeven.
Maar in deze discussie staat er meer op het spel dan in de vorige. In de Health Check ging het om een relatief kleine
bijstelling van het beleid bij een gelijkblijvend budget. In 2013 zal er een nieuw financieel meerjarenkader zijn. En de
roep om in deze voor bedrijven en burgers economisch moeilijke tijden de afdracht aan Brussel te verlagen is alom te
horen. Bovendien zijn er sinds de totstandkoming van het huidige beleid een tiental nieuwe lidstaten met een
belangrijke agrarische sector bijgekomen. Veel lidstaten willen een groter ‘stuk van de koek’. Het beschikbare budget is
dus een heel belangrijke factor en staat onder druk. Het zullen pittige discussies worden. Ook al omdat sinds de
inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon het EP het recht van medebeslissing heeft. Dat betekent dat niet alleen
de Raad van 27 landbouwministers het onderling eens moeten worden, maar dat de Raad het ook eens moet worden
met het EP.
Inkomenssteun
Waaruit bestaan de belangrijkste hervormingen? Zoals het zich laat aanzien zullen eerder ingezette hervormingen
verder worden uitgewerkt. De vroegere productsubsidies, met als gevolg overschotten, zijn al omgezet in directe
inkomenssteun. Maar de bedragen die boeren krijgen zijn nog grotendeels gebaseerd op historische referenties.
Dezelfde boeren krijgen nog steeds geld, met dit verschil dat ze nu marktgericht kunnen werken en dus datgene
verbouwen waarvoor er ook markt is. Feitelijk is dat al een soort overgangsbeleid. De referentiejaren liggen steeds
verder achter ons en het is steeds moeilijker uit te leggen waarom de ene boer wel geld krijgt en de andere niet.
Daarom wil men naar een model waarbij boeren een bedrag per hectare krijgen. Dat is op zich eerlijker. Maar daar
wordt het direct ook spannend in Europa. Want moet bijvoorbeeld een boer in Polen hetzelfde bedrag per hectare
krijgen als een boer in Nederland, terwijl de laatste met veel hogere productiekosten moet rekenen dan zijn Poolse
collega? De eurofractie wil er zich voor inzetten dat er rekening wordt gehouden met regionale verschillen tussen
landbouwgebieden en dat boeren voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.
Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt is of er überhaupt nog wel inkomenssteun voor boeren moet zijn. Uit een
recent onderzoek blijkt dat er onder Europese burgers brede steun is voor de doelen van het GLB. De landbouw draagt
bij aan publieke diensten zoals klimaat, landschap, energie en niet in het minst voedselzekerheid. Zowel de Raad van
ministers, de kersverse Roemeense eurocommissaris Ciolos, als het EP bij monde van rapporteur George Lyon
(Liberal Democrats, Schotland), menen dat het verantwoord is publiek geld in te blijven zetten voor een GLB. De
eurofractie is het daar van harte mee eens.
Een andere vraag die vaak gesteld wordt, is waarom dat beleid bijna de helft van de Europese begroting opslokt. Het is
waar dat het GLB een groot deel van de Europese begroting beslaat. Maar het is dan ook een van de weinige
beleidsterreinen dat volledig Europees gefinancierd wordt en bedraagt slechts 0,4% van het bruto binnenlands product
van de EU. En bovendien, wanneer het landbouwbeleid zou worden gerenationaliseerd, zou dit leiden tot oneerlijke
concurrentie tussen boeren uit verschillende lidstaten van de EU. De ene lidstaat zou de eigen landbouw onder politieke
druk sterker kunnen ondersteunen dan de andere lidstaat. Om diezelfde reden is de eurofractie tegen de zogenaamde
cofinanciering.
Marktinstrumenten
De eurofractie is er voor dat er in het toekomstige beleid wordt uitgegaan van marktgericht produceren. De overheid
moet niet op de stoel van de ondernemer willen zitten. Voor de maatschappelijk diensten krijgen boeren een
basisbedrag per hectare in de vorm van directe inkomenssteun. Maar omdat de agrarische sector geen normale
economische sector is, in die zin dat ze met levende have werkt, afhankelijk is van klimaat en seizoenen en derhalve
lange productiecycli kent, moet het GLB zorgen voor vangnetten. In extreme omstandigheden moeten er instrumenten
zijn om sector te hulp te kunnen schieten, zonder dat deze overigens de markt duurzaam verstoren. In dit verband
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wijzen we ook op het belang van mededingingsregels waarbij boeren en hun coöperatieve afzetorganisaties in staat
worden gesteld te concurreren.
Het blijven spannende tijden.
Peter de Groot, beleidsmedewerker Nederlandse delegatie EFD-groep
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Groenboek hervorming gemeenschappelijk visserijbeleid
Datum: 25-02-2010
MdV,
Het bestaande visserijbeleid schiet tekort. Er is een radicale ommekeer vereist. Dat zijn de tamelijk vergaande
bewoordingen waarmee de Europese Commissie het groenboek begint. Opmerkelijk. Niet dat ik ze wil bestrijden.
Integendeel.
Er zijn er die stellen dat het GVB mislukt is, niet in de eerste plaats om het zulk fout beleid is, maar omdat het zo slecht
is uitgevoerd en gehandhaafd. Hier zijn belangrijke lessen te trekken. Beleid moet uitvoerbaar zijn. Daarom moet het
eenvoudiger. Ik ben daarom blij met de richting die de EC wijst: Regionalisering, meer betrokkenheid van de sector en
vooral regels naleven.
In het rapport van mijn Portugese collega over dit groenboek wordt gewezen op de grote verschillen tussen visserijen
en vloten. Terecht. We kunnen niet in het algemeen spreken over dé overcapaciteit of dé overbevissing of hét gebrek
aan naleving. Een regionale en sectorspecifieke aanpak vereisen hier een genuanceerd spreken.
Juist afgelopen zaterdag nog heb ik intensief gesproken met vertegenwoordigers van de sector. Vissers en
wetenschappers werken steeds beter samen, vertelden ze mij. Dat lijkt me een voorbeeld van hoe het ook kan. Het
vergroot het draagvlak voor beleid aanzienlijk, wanneer vissers hun kennis kunnen inbrengen en mede het beleid
kunnen vormgeven.
Tot slot wil ik de rapporteur danken voor haar uitstekende verslag.
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Belder spreekt over toekomstige hervorming visserijbeleid
Datum: 22-02-2010
Geachte aanwezigen,
Het is mij een genoegen opnieuw te gast te zijn op Urk. In 2008 was ik hier tijdens de brandstofcrisis. Vorig jaar deed ik
Urk aan voor de Europese verkiezingen.
Het ligt misschien niet zo voor de hand om iemand uit het ‘verre Brussel’ te vragen om te spreken in het kader van de
gemeenteraadverkiezingen. Maar het onderwerp waarover ik gevraagd ben, heeft alles met Urk en de plaatselijke
economie te maken. U weet allen veel beter dan ik hoeveel gezinnen direct of indirect afhankelijk zijn van de visserij.
Visserij en Urk horen bij elkaar. Het zijn de pijlers van de locale economie. En de sector heeft het niet gemakkelijk. De
kosten zijn hoog en de opbrengsten vallen tegen. Niet dat er geen vis is. Integendeel. Met de visbestanden gaat het
juist goed. En het gaat steeds beter. Er wordt te weinig betaald voor de vis. Dát is het probleem.
Nu kan ik dat niet voor u oplossen. Prijzen worden bepaald door de markt. En er is op zich niets mis met concurrentie.
Maar deze moet wel eerlijk zijn. Als de Europese burger van zijn vissers verlangt te verduurzamen, is dat op zich prima.
Maar dan moet dit ook wel gelden voor vis die van buiten Europa komt. Je kunt niet met twee maten meten. Gelukkig
zijn er steeds meer collega’s in het Europees Parlement die dit ook vinden. De Europese Commissie, en de
Nederlandse regering trouwens ook, blijft volhouden dat geïmporteerde kweekvis aan alle eisen voldoet. “Europese
controleurs hebben ter plaatse geen problemen gevonden.” Is steevast hun reactie. Maar daarover zijn de laatste tijd
steeds meer twijfels ontstaan. De visserijcommissie van het Europees Parlement gaat daarom over dit onderwerp een
rapport schrijven. Ik sta daar helemaal achter.
Het visserijbeleid, dat grotendeels in Brussel bepaald wordt, heeft grote invloed op de sector. Ik wil daarom uw
aandacht vragen voor de aanstaande hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Vorig jaar heeft de
Europese Commissie een groenboek uitgebracht, zoals wij dat noemen. De Europose Commissie geeft in een soort van
discussiestuk een richting aan en nodigt alle belanghebbenden uit te reageren. Er zijn meer dan 400 reacties
binnengekomen van allerlei organisaties. De visserijsector, overheden, maar ook milieuorganisaties hebben hun
mening kunnen geven. En nu is het aan de Europese Commissie om met concrete voorstellen te komen.
En daar is de link met de gemeente Urk. Ik ben het helemaal eens met wat de SGP op Urk in zijn
verkiezingsprogramma voorstaat: intensivering van de lobby. Als je invloed wilt uitoefenen op het beleid moet je je laten
horen. Er is een belangrijk verschil met voorgaande hervormingen. In het verleden werden nieuwe regels vastgesteld
door de raad van visserijministers. Maar met de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon heeft het Europees
Parlement medebeslissingsrecht gekregen. Dat betekent dat Raad en Parlement het eens moeten zien te worden over
de hervormingen. Wat we verder ook vinden van dat verdrag. Het is in werking getreden en we hebben te rekenen met
de situatie zoals deze nu is. Mijn oproep is dan ook: laat uw mening ook horen in Brussel, in het Europees Parlement.
Het is natuurlijk erg jammer dat er geen Nederlanders meer in de visserijcommissie van het Europees Parlement zitting
hebben. Voor een eenmansfractie is het natuurlijk extra moeilijk. Maar dat wil niet zeggen dat we helemaal niets kunnen
doen. Ik ben altijd bereid naar de sector te luisteren en belangrijke knelpunten onder de aandacht te brengen. Dat heb
ik gedaan ten tijde van de brandstofcrisis in de kottersector. Ik heb vorig jaar bij de Eurocommissaris een gesprek
kunnen organiseren voor de palingvissers die in de knel zijn gekomen. Dat is natuurlijk geen garantie voor succes, maar
als je jezelf niet laat horen weet je zeker dat er geen rekening wordt gehouden met je belangen.
Graag ga ik nog even in op die hervorming van het GVB. Welke kant gaat het op? Ik zal de belangrijkste thema’s naar
voren halen.
Er is volgens het groenboek overcapaciteit. Nu zal dat waar zijn als je alle visserijen en vloten in de Unie op een
hoop gooit. Met veel visbestanden gaat het inderdaad niet goed en zijn er teveel schepen. Maar per sector en regio zal
dat sterk verschillen. Nederland heeft in de achterliggende jaren veel gedaan op dit terrein. Dat heb ik eerder gezegd.
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En met tong en schol, die voor de Nederlandse vloot zo belangrijk zijn, gaat het juist goed. Ik ben daarom blij dat het
Europees Parlement in haar reactie op het groenboek er op wijst dat het terugdringen van de overcapaciteit in de vloot
sectorspecifiek moet worden bekeken.
Er moet een einde komen aan wat Eurocommissaris Borg vorig jaar zelf noemde: “micro-beheer op centraal
nivo”, lees Brussel. Brussel moet niet in verordeningen die voor alle visserijen in heel de Unie geldt willen vastleggen
met welke netten en welke maaswijdten gevist mag worden. Regionalisering is dus het devies. Algemene beleidslijnen
vastleggen in Brussel en de uitwerking meer overlaten aan lidstaten en bijvoorbeeld de Regionale AdviesRaden, waar
ook de vissers in betrokken zijn. Dat lijkt mij een goede zaak.
Bijvangsten moeten worden teruggedrongen. Dat er zoveel vis, dood of levend, weer overboord moet, is niet
meer uit te leggen. Geen burger begrijpt dit en een visser al helemaal niet. Het is schadelijk voor het imago van de
bedrijfstak, omdat milieuorganisaties daar maar op blijven wijzen. Ja, misschien is het wel te verklaren uit de
regelgeving. Maar dat is dan wat mij betreft een extra reden om die regels te veranderen.
Verder wil de Europese Commissie naar wat ze een “culture of compliance” noemen. Regels zijn er om je
daaraan te houden. Dat is voor een SGP-er zo vanzelf spreken dat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn dit op te
schrijven. Critici van het visserijbeleid wijten het falen van het beleid van de afgelopen 25 jaar niet eens zozeer aan de
regels, maar dat ze zo slecht zijn nageleefd. Dat is ernstig. En als dat niet verandert, heeft het ook volstrekt geen zin,
regels aan te passen. Nu moeten we ook hier onderscheid maken. De Nederlandse sector mag wat mij betreft een
voorbeeld heten, als het gaat om het voldoen aan de eisen. Het zal misschien nog niet volmaakt zijn. Maar veel andere
lidstaten kunnen er een voorbeeld aan nemen.
Wat er niet in het groenboek staat, maar wat niet geheel onbelangrijk is, betreft de financiën. Hoeveel geld is er
straks voor het beleid? Nu hoeft niet alle beleid altijd veel geld te kosten, maar zonder budget zal het niet gaan. Als de
sector een verduurzamingslag moet maken, dient daarvoor wel geld te zijn. Ik heb begrepen dat daar vanuit de sector
zelf veelbelovende initiatieven worden genomen. Wat mij betreft helpen we die sectoren die op deze wijze laten zien dat
ze voorop willen lopen.
Hoe gaat het nu verder? Volgende week stemt het Europees Parlement over het rapport van de Portugese mevr.
Patrao Neves. Zij heeft de mening van het Europees Parlement weergegeven in een rapport. Gezien het feit dat het
Europees Parlement nu medebeslissingsrecht heeft, zullen Raad en Commissie terdege rekening moeten houden met
de mening van het Europees Parlement. Het is natuurlijk nog even afwachten welke amendementen zullen worden
aangenomen. Maar zoals het rapport er nu uitziet, biedt het een goede basis voor een duidelijk verbeterd en
vereenvoudigd visserijbeleid. Daarna is de Europese Commissie weer aan zet. Zij gaan concrete voorstellen schrijven.
De verwachting is dat die voorstellen aan het einde van dit jaar gedaan zullen worden.
Wij zullen het op de voet volgen en doen wat in ons vermogen ligt. En ik ben ervan overtuigd dat de SGP op Urk dat
ook zal doen. De lijnen tussen Urk en Brussel blijken kort. En zo hoort het ook!
Ik dank u voor uw aandacht.
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Borg gaat met Nederlandse palingvissers praten
Datum: 03-09-2009
Voor vrijdag 11 september a.s. is een gesprek gepland tussen vertegenwoordigers van de palingvissers en
eurocommissaris Borg over het Nederlandse aalherstelplan. Dit gesprek is mogelijk geworden door bemiddeling van
Bas Belder, lid van het Europees Parlement voor de SGP.
Het door Nederland in Brussel ingediende plan kwam tot stand op initiatief van de sector zelf en heeft daarom breed
draagvlak. Maar volgens minister Verburg stuit dit plan op bezwaren van de Europese Commissie. Het leek Belder
daarom niet meer dan billijk dat de sector rechtstreeks met Borg zou kunnen praten.
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